
 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ταμείο Συνοχής 
Κωδικός ΟΠΣ: 5032882 
(Κωδ. Απόφασης:8059) 

Ταμείο Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Συνόρων 

«ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης   

  

Σελίδα 1 

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (α/α 

συστημικού διαγωνισμού : -141280-) για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών 
σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον 
δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) εξήντα 
εκατομμυρίων ευρώ #60.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

 

Σχετ. α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β) Η αριθ. 12/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 (αρ. πρωτ.: 2832.9/74073/2021/08-10-2021 - 
ΑΔΑΜ 21PROC009361512 - ΑΔΑ 92Μ44653ΠΩ-ΜΡΧ, Συστημικός αριθμός 140880), για την προμήθεια δύο 
(02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης 
(option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) εξήντα 
εκατομμυρίων ευρώ # 60.000.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και 
των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 γ) Η αριθ. πρωτ.: 2832.7/77195/2021/21-10-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ 
21PROC009425121 - ΑΔΑ 675Β4653ΠΩ-269) με θέμα «Αλλαγή συστημικού αριθμού και διόρθωση 
σφάλματος στην αριθ. 12/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2

ου
 για την προμήθεια δύο (02) 

παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) 
μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης) εξήντα εκατομμυρίων ευρώ 
#60.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων 
προαίρεσης).» 

 δ) Το από 05-11-2021 και ώρα 16:32:35 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«MILTECH HELLAS ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡ ΗΛΕΚΤΡ ΟΠΤΙΚ ΜΗΧΑΝ», μετά συνημμένης της αρ. πρωτ.: 
S030390/05-11-2021 επιστολής διευκρινίσεων. 

 
                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                 Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2021   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                          

                      Αριθ. πρωτ.: 2832.7/87309 /2021 

ΤΜΗΜΑ 2o - 4ο    
     
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη Πύλη  Ε1-Ε2   
Ταχ. Κώδικας : 185 10  Λιμένας Πειραιά ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

 Πληροφορίες 2ου  : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ Χρ. 
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΧΑΤΖΑΡΑΣ Α. 

Πληροφορίες 4ου  : Πλωτάρχης Λ.Σ. (Τ) ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. 

Τηλ. 2ου  : 213-137-4606/1081  
Τηλ. 4ου  : 213-137-4565/4241  
Η/Τ : dipea.b@yna.gov.gr 

dipea.d@yna.gov.gr  
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 ε) Το από 09-11-2021 και ώρα 11:31:10 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«PARAMOUNT INDUSTRIES ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Ε», μετά συνημμένης επιστολής 
διευκρινίσεων. 

 στ) Το από 10-11-2021 και ώρα 13:08:58 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,,ΑΝΘΙΜ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ», μετά συνημμένης από 09-11-2021 επιστολής διευκρινίσεων. 

 ζ) Το αριθ. πρωτ.: 2834.3/82564/2021/10-11-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ο
 – 4

ο
 με θέμα «Αίτημα 

παροχής διευκρινίσεων επί της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης για την “Προμήθεια δύο (02) παράκτιων 
περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι 
επιπλέον δυο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων”». 

 η) Το αριθ. πρωτ.: 2834.3/83712/2021/15-11-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με θέμα «Διαβίβαση 
- Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. 12/2021 Διακήρυξης για το έργο “Προμήθεια δύο (02) παράκτιων 
περιπολικών σκαφών μήκους τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δυο (02)”». 

 θ) Το αριθ. πρωτ.: 2834.3/83726/2021/15-11-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με θέμα «Παροχή 
διευκρινίσεων επί της αριθμ. 12/2021 Διακήρυξης για το έργο “Προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών 
σκαφών μήκους τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δυο (02)’’». 

 ι) Το αριθ. πρωτ.: 2834.3/84013/2021/16-11-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με θέμα «Παροχή 
διευκρινίσεων επί της αριθμ. 12/2021 Διακήρυξης για το έργο “Προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών 
σκαφών μήκους τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δυο (02)”». 

 

1. Αναφορικά με (δ) έως και (στ) σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. 
12/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, τα οποία (δ) και (ε) υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού (141280), το δε (στ) όμοιο υπεβλήθη εκπρόθεσμα, για 
την «προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με 
δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 
τριάντα (30) μέτρων», μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και κατόπιν παροχής στοιχείων από την επισπεύδουσα Διεύθυνση 
Υ.ΝΑ.Ν.Π., διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 1.1 Όσον αφορά στο από 05-11-2021 και ώρα 16:32:35 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οικονομικού φορέα 
με την επωνυμία «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡ ΗΛΕΚΤΡ ΟΠΤΙΚ ΜΗΧΑΝ» [σχετικό (δ)]: 

Ερώτημα (α/α 01): 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13.9 α. 

Το μέρος του κειμένου της εν λόγω παραγράφου για το οποίο ζητούμε διευκρίνιση, αναφέρει: «Ο εν 
λόγω χώρος να είναι κάτω από το κυρίως κατάστρωμα και να μη γειτνιάζει με πλευρά του σκάφους, 
διαφορετικά, σε περίπτωση που γειτνιάζει με χώρους του κυρίως καταστρώματος να τοποθετηθεί 
κατάλληλη αντιβαλλιστική προστασία, αντίστοιχη της παρ. 10.4». 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν με τη φράση  «σε περίπτωση που γειτνιάζει με χώρους του κυρίως 
καταστρώματος», η Υπηρεσία σας αποδέχεται ο εν λόγω χώρος να τοποθετηθεί επί του κυρίως 
καταστρώματος (άρα να γειτνιάζει με αυτό), με την τοποθέτηση της πλήρους αντιβαλλιστικής 
προστασίας όπως την προβλέπει η παρ. 10.4. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι υπόλοιπες 
απαιτήσεις της παραγράφου 13.9 α (όγκος, ράφια αποθήκευσης, πρόσβαση από το εσωτερικό του 
σκάφους, συστήματα ασφαλείας, αερισμός, πυρασφάλεια) θα ικανοποιηθούν στο ακέραιο.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 01): 

Διευκρινίζεται ότι για το χώρο της παραγράφου 13.9.α (πυραρχείο) η κύρια απαίτηση είναι ο χώρος 
αυτός να βρίσκεται κάτω από το κυρίως κατάστρωμα του πλοίου. Σύμφωνα με τις Τεχνικές 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σελίδα 3 

Προδιαγραφές  δύναται να τοποθετηθεί και επί του κύριου καταστρώματος και να γειτνιάζει με 
εξωτερικούς χώρους αυτού υπό την προϋπόθεση: 

α) να τοποθετηθεί κατάλληλη αντιβαλλιστική προστασία αντίστοιχη της παρ. 10.4 στις πλευρές που 
γειτνιάζουν με τους εξωτερικούς χώρους του κυρίου καταστρώματος και 

β) να είναι προσβάσιμος από το εσωτερικό του πλοίου, ήτοι από τους χώρους συνήθους παραμονής – 
διαμονής  και διαβίωσης του πληρώματος. 

 1.2 Όσον αφορά στο από 10-11-2021 και ώρα 13:08:58 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα 
με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,,ΑΝΘΙΜ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ» το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμα [σχετικό (στ)]: 

Ερώτημα (α/α 02): 

«1. Να εξετασθεί η παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών (και λόγω και 
αλλαγής Συστ. Αρ.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 02): 

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών δύναται να δοθεί μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται 
στην κείμενη νομοθεσία. 

Ερώτημα (α/α 03): 

«2. Όσον αφορά την εκτιμώμενη τιμή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η σημερινή κατάσταση έλλειψης 
πρώτης ύλης σε Χάλυβα και Αλουμινίου καθώς και αντίστοιχη αύξηση των τιμών τους Εκτιμάται ότι ή 
θα πρέπει να αυξηθεί ή η εκτιμώμενη τιμή ή να μειωθεί τουλάχιστον ο φόρτος αμοιβών πλοίου και 
βάσεως» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 03): 

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα της ανωτέρω παραγράφου δεν εκφράζεται σύμφωνη γνώμη 
Υπηρεσίας. 

Ερώτημα (α/α 04): 

«3. Παρ. 3.2.9 (σελ. 9). Από πού θα τηλεχειρίζονται τα LRCWS» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 04): 

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά την παρ. 3.2.9 του Παραρτήματος Δ΄  «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της εν θέματι Διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι, αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στο 
Κεφάλαιο 13 και συγκεκριμένα στην παρ. 13.1 η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «(…) Οι 
σταθμοί όπλων θα ελέγχονται και θα μεταδίδουν τα δεδομένα τους σε κονσόλες χειρισμού εντός του 
χώρου της γέφυρας αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν πλήρως και σε χειροκίνητη τοπική 
διαμόρφωση (…)». 

Ερώτημα (α/α 05): 

«4. Παρ. 5.3.3 (Ι και ΙΙ) (σελ. 41). Και τα δύο απαιτούμενα συστήματα αφορούν το σκάφος ή το ΙΙ το 
βοηθητικό.» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 05): 

Σε απάντηση ανωτέρω ερωτήματος, που αφορά την παρ. 5.3.3 (Ι και ΙΙ) του Παραρτήματος Δ’  «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της εν θέματι Διακήρυξης διευκρινίζεται ότι, και τα δύο απαιτούμενα συστήματα 
αφορούν το κυρίως πλοίο. 

 1.3 Όσον αφορά στο από 09-11-2021 και ώρα 11:31:10 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα 
με την επωνυμία «PARAMOUNT INDUSTRIES ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Ε» [σχετικό (ε)]: 
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Σελίδα 4 

Ερώτημα (α/α 06): 

«1. Οι υπεργολάβοι πρέπει να είναι εγκαταστημένοι σε κάποιο από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή μπορούν να προέρχονται και από Τρίτη χώρα εκτός EE;  » 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 06): 

Αναφορικά με τους όρους τυχόν υπεργολαβίας, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στον όρο 2.2.7 της 
διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 131 του ν. 4412/2016. Εφόσον κάποιος υπεργολάβος πληροί 
τους όρους των διατάξεων αυτών και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους 
αναφερόμενους στις διατάξεις αυτές λόγους αποκλεισμού, ορθώς θα συνδράμει τον συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα στην εκτέλεση της σύμβασης. Εξυπακούεται ότι, όπως δικαιούμενοι συμμετοχής στη 
διαγωνιστική διαδικασία δεν είναι μόνο κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά και οικονομικοί φορείς 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στη διακήρυξη, ομοίως δεν απαιτείται ο 
υπεργολάβος να είναι εγκατεστημένος σε χώρα της Ε.Ε.  

Ερώτημα (α/α 07): 

«2. Οι χώρες α) Άμπου Ντάμπι, β) Χόνγκ Κόνγκ γ) Ντουμπάι δ) Cape town και ε)  Γιοχάνεσμπουργκ 
συγκαταλέγονται στις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση για θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων;» 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 07): 

Στο άρθρο 2.2.1.1. της Διακήρυξης ορίζεται ότι - μεταξύ άλλων - έχουν δικαίωμα συμμετοχής "...... γ) 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων", υπάρχει δε σχετική 
υποσημείωση με αριθμό 14 στον όρο αυτό "Βλ. σχετικά με ΣΔΣ 
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm ". 

Εφόσον μεταβείτε στην τελευταία αυτή ιστοσελίδα, θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε 
αναφορικά με το ποιες χώρες έχουν υπογράψει και κυρώσει της Σ.Δ.Σ., καθώς υπάρχει πλήρης και 
ενημερωμένος κατάλογος των χωρών αυρών, και συνακόλουθα, θα συμπεράνετε αν η εταιρεία σας, 
ανάλογα με τη νομική μορφή της, έχει δικαίωμα συμμετοχής στον εν θέματι διαγωνισμό. 

Ερώτημα (α/α 08): 

«3. Σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα, σε έναν ή 
περισσότερους υπεργολάβους, θα πρέπει οι τελευταίοι να προσκομίσουν τα ίδια δικαιολογητικά που 
πρέπει να προσκομίσει και ο οικονομικός φορέας και αν ναι μέσα στην ίδια προθεσμία;   » 

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 08): 

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του υπεργολάβου, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής τους αυτά 
αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 2.2.7. ,2.2.8. καθώς και 2.4.3.1. της διακήρυξης, σε 
συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016. 

Ερώτημα (α/α 09): 

«4. Σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα, σε έναν ή 
περισσότερους υπεργολάβους , θα πρέπει οι τελευταίοι να προσκομίσουν ως προκαταρκτική απόδειξη 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και αν ναι πρέπει να υπογράφεται ηλεκτρονικά από 
τους ίδιους ή αρκεί μόνη η ηλεκτρονική υπογραφή  του οικονομικού φορέα;»  

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 09): 

Τα περί τρόπου υποβολής και υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. αναλύονται στον όρο 2.4.3.1. της διακήρυξης, 
όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι «Σε αυτή την περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση που ο οικονομικός 
φορέας θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, επισυνάπτει 
χωριστό/α έντυπο/α ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον/τους 
οικονομικό/ούς φορέα/εις που θα παράσχει/ουν στήριξη ή/και τον/ους υπεργολάβο/ους (βλ. και 
άρθρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016)». Συνεπώς ως προς τον τρόπο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. ισχύουν τα ίδια 
που ισχύουν και για το Ε.Ε.Ε.Σ. του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, δηλαδή υπογράφεται από τα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα υπογραφής ανάλογα με τη νομική μορφή του, κατά τα 
οριζόμενα στον παραπάνω όρο της διακήρυξης. 

Ερώτημα (α/α 10): 

«5. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ΄ άρθρο 2.2.3 και της 
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4 , 2.2.5 και 2.2.6 και εν γένει 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός από το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , το οποίο 
είναι σαφές ότι πρέπει να κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς) σε ποια χρονική στιγμή πρέπει 
να υποβληθούν; Κατά την υποβολή της προσφοράς; Μετά προθεσμίας από την υποβολή της 
προσφοράς; 

Και από ποιόν; Αρκεί μόνο ο οικονομικός φορέας να τα υποβάλει ή πρέπει να υποβληθούν και από τους 
υπεργολάβους, σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος της σύμβασης σε αυτούς; Υπάρχει διάκριση στους 
χρονικούς περιορισμούς και στις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών ανάλογα με το αν 
υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ή τους υπεργολάβους;»  

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 10): 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.2.8.2 της διακήρυξης «Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής 
λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις 
παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από 
τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας». Συνεπώς, τα δικαιολογητικά αυτά 
προσκομίζονται από τον οικονομικό φορέα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ρυθμίζεται αναλυτικά 
στον όρο 2.2.8.2 της διακήρυξης, ο χρόνος δε υποβολής αυτών είναι, όπως αναγράφεται σαφώς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο, δηλαδή τοποθετείται χρονικά 
μετά την αξιολόγηση των προσφορών και μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον προσφέροντα 
οικονομικό φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Ερώτημα (α/α 11): 

«6. Σε περίπτωση που κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια 
αρχή μέχρι την υποβολή της προσφοράς, μπορούν αυτά να αντικατασταθούν προσωρινώς από 
υπεύθυνη δήλωση;  »  

Διευκρίνιση σε Ερώτημα (α/α 11): 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 104 του ν. 4412/16 
όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της εν θέματι διακήρυξης «1. Το δικαίωμα συμμετοχής, 
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, 
κρίνονται: α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, με την 
υποβολή του ΕΕΕΣ, β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και γ) κατά την εξέταση 
της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105, περί 
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. (…)».  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_3_c
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Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 
αριθ. 12/2021 διακήρυξης, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται σε 3 χρονικά σημεία, όπως αυτά 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Εξαιτίας της αναγκαιότητας ανάπτυξης του ευρύτερου δυνατού υγιούς 
ανταγωνισμού αναμορφώθηκε προσφάτως το νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων και 
παρέχεται πλέον η δυνατότητα (βλέπε άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2021) διόρθωσης ή 
συμπλήρωσης επιμέρους στοιχείων των προσφορών των συμμετεχόντων, υπό την προϋπόθεση βάσει 
της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου «(…) να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και η αίτηση αυτή, της αναθέτουσας αρχής, να αφορά στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με 
το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας. Τα ανωτέρω ισχύουν 
κατ΄αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. (…)». 

2. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης. 

3. Η παρούσα θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και 
θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του 
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

4. Η παρούσα να καταχωρηθεί στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο συστημικό διαγωνισμό με αριθμό -141280- 
και να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-  

Ο Υπουργός 
 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 
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