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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2022 
««Προμήθεια Γυροπυξίδων (Γ/Π) Πολεμικών Πλοίων Επιφανείας και 

Υποβρυχίων»» 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από υποψήφιο οικονομικό 
φορέα για τον υπόψη διαγωνισμό, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις επί αυτών : 
 

Α/Α Ερώτημα Απάντηση 

1 H εγγύηση συμμετοχής 
εκδίδεται για το ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5 
% επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης ; 

Διευκρινίζεται στον ΕΟ-32.1 ότι, η εγγυητική 
συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχο-
ντος σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής 
αξίας της προσφοράς άνευ ΦΠΑ. 

2 Δύναται οι απαιτούμενες 
υπεύθυνες δηλώσεις που 
θα περιέχονται στα 
δικαιολογητικά ποιοτικής 
επιλογής και στην 
προσφορά της υποψήφιας 
εταιρείας, να γίνουν μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας gov.gr, καθώς η ηλε-
κτρονική έκδοση υπεύθυνης 
δήλωσης μέσω  gov.gr 
νομικά είναι ισοδύναμη με 
υπεύθυνη δήλωση που 
φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής ;  

Διευκρινίζονται τα εξής : α) Σύμφωνα με την 
ΑΠ:7335 ΕΞ 2020/23.3.2020 (ΑΔΑ: 
Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-PΥΦ) περί «Επειγουσών 
οδηγιών για τη εφαρμογή των ψηφιακών 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλω-
σης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)» και 
συγκεκριμένα στην § Γ1 καθορίζεται ότι : «Δεν 
απαιτείται σε καμία περίπτωση επικύρωση της 
εκτυπωμένης υπεύθυνης δήλωσης ούτε 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του 
χρήστη, καθώς η ανωτέρω περιγραφείσα 
αυθεντικοποίησή του που έλαβε χώρα πριν 
την σύνταξη αυτής, ισοδυναμεί, δυνάμει του 
άρθρου εικοστού εβδόμου της από 
20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), με τη βεβαίωση 
γνησίου υπογραφής, όπως η τελευταία ορίζε-
ται στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)», 
και  
β) Στο άρθρο 15 §1 του ν.4727/20(ΦΕΚ 
Α΄184/23.9.20) καθορίζεται ότι : Ηλεκτρονικά 
ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με 
χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 
ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους 
φορείς του δημόσιου τομέα, από τα 
δικαστήρια όλων των βαθμών και τις 
εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή 
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νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά 
την ηλεκτρονική διακίνησή τους. 

 
 

2. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις συμπληρώνουν τη διακήρυξη του υπόψη διαγωνισμού, 
και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά του. 
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