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ΘΕΜΑ: Ραροχι διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 

2ου (Συςτθμικοί αρικμοί: 102581, 102582, 102583, 102584, 102585, 102586, 102587, 102588, 
102589, 102590) για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ». 

Σχετ.:  α)   Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

            β)  Θ αρικ. 02/2021 (αρικ. πρωτ.: 2832.9/15640/2021/2-3-2021) Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

   
(ΑΔΑΜ:21PROC008250999, ΑΔΑ:9Λ6Γ4653ΡΩ-6ΛΜ)  (αρικμοί ςυςτιματοσ: 102581, 102582, 102583, 
102584, 102585, 102586, 102587, 102588, 102589, 102590) για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ 
για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
ςφμβαςθσ εννζα εκατομμυρίων τριακοςίων δεκαπζντε χιλιάδων εκατόν ςαράντα ευρϊ #9.315.140,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

γ)  Το από 12-3-2021 και ϊρα 12:12:22 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΦΕΛΟΥΤΗΘΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ - 
ΛΑΛΙΗΑΣ ΑΝ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» μετά 
ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102584. 

δ)  Το από 12-3-2021 και ϊρα 11:49:56 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΦΕΛΟΥΤΗΘΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ - 
ΛΑΛΙΗΑΣ ΑΝ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» μετά 
ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102588. 

ε)  Το από 29-3-2021 και ϊρα 12:42:00 μινυμα  του οικονομικοφ φορζα  «ΧΟΥΜΡΑΥΛΘΣ, ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ - ΑΤΕΣΕ 
ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΡΟΙΚΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» μετά ςυνθμμζνου υπομνιματοσ που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. -  
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 102588. 

ςτ) Το από 31-3-2021 και ϊρα 11:36:08 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «Κουφάκθσ, Κωνςταντίνοσ - CSI 
DEFENSE ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102588.  

η)  Το από 2-4-2021 και ϊρα 12:28:28 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΕΓΚΛΘΣ, ΔΙΟΝΥΣΘΣ - ΚΟΩΝΑΚΘΣ Δ. 
ΑΒΕΕ ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε 
ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102588. 

θ)  Το από 2-4-2021 και ϊρα 06:11:09 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ - ΝΤΑΜΡΛ 
ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΜΥΝΤ ΣΤΑΤ ΘΛΕΚΤ ΕΡΙΚ ΕΞΟΡΛ ΑΝΤΙΒ 

 
 
 

                                     

 
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΥΩΡΑΪΚΘ  ΕΝΩΣΘ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ                                    ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ           Ρειραιάσ, 20 Μαΐου 2021   

ΤΜΘΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  
                            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

            Αρικ. πρωτ.: 2832.3/35318/2021 

Ταχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2   ΡΟΣ: ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 
 

 
 

Ταχ. Κϊδικασ : 185 10 Λιμζνασ Ρειραιά 
Ρλθροφορίεσ  : Ανπχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ραν. 

Σμροσ Λ.Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ Αικ. 
Τθλ. : 213-137 4210/1081 
Θ/Τ : dipea.b@yna.gov.gr 

 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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ΡΟΙ ΟΡΛΩΝ ΣΚΑΦ» μετά ςυνθμμζνων επιςτολϊν που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 
102584. 

κ)  Το από 5-4-2021 και ϊρα 13:58:22 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ - ΝΤΑΜΡΛ 
ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΜΥΝΤ ΣΤΑΤ ΘΛΕΚΤ ΕΡΙΚ ΕΞΟΡΛ ΑΝΤΙΒ 
ΡΟΙ ΟΡΛΩΝ ΣΚΑΦ» μετά ςυνθμμζνων επιςτολϊν που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 
102581,1. 

ι)  Το από 5-4-2021 και ϊρα 13:59:49 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ - ΝΤΑΜΡΛ 
ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΜΥΝΤ ΣΤΑΤ ΘΛΕΚΤ ΕΡΙΚ ΕΞΟΡΛ ΑΝΤΙΒ 
ΡΟΙ ΟΡΛΩΝ ΣΚΑΦ» μετά ςυνθμμζνων επιςτολϊν που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 
102588.  

ια) Το από 6-4-2021 και ϊρα 18:40:14 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΣΚΑΛΙΕΘΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΝΟΣ 
ΕΜΡΟΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε 
ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102581,1. 

ιβ) Το από 6-4-2021 και ϊρα 20:22:44 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΓΑΛΑΝΘΣ, ΙΩΑΝΝΘΣ – ELMON 
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» 
μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102584. 

ιγ) Το από 6-4-2021 και ϊρα 20:25:13 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΓΑΛΑΝΘΣ, ΙΩΑΝΝΘΣ – ELMON 
ΑΝΩΝΥΝΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» 
μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102585. 

ιδ) Το από 6-4-2021 και ϊρα 20:27:21 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΓΑΛΑΝΘΣ, ΙΩΑΝΝΘΣ – ELMON 
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΜΡΟΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» 
μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102588. 

ιε) Το από 22-4-2021 και ϊρα 16:46:14 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΣ, Κοσ ΘΛΙΑΣ - ΑΦΟΙ 
ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΕΒΕ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ 
που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102589. 

ιςτ) Το από 26-4-2021 και ϊρα 13:15:58 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «Κουφάκθσ, Κωνςταντίνοσ - CSI 
DEFENSE ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ», μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102588. 

ιη) Το από 6-5-2021 και ϊρα 10:45:07 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΜΟΑΓΛΘΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε 
ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102590. 

ιθ) Το από 7-5-2021 και ϊρα 13:36:58 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΚΟΡΕΛΑΚΘΣ, ΔΘΜΘΤΙΟΣ - Δ 
ΚΟΡΕΛΑΚΘΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ 
Αρικμόσ 102584. 

ικ) Το από 7-5-2021 και ϊρα 13:54:09 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΣ, Κοσ ΘΛΙΑΣ - ΑΦΟΙ 
ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΕΒΕ» μετά ςυνθμμζνθσ επιςτολισ 
που υποβλικθκε ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. – Συςτθμικόσ Αρικμόσ 102589. 

κ)  Θ αρικ. πρωτ. 2832.3/27807/2021/19-4-2021 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 περί τροποποίθςθσ 
όρου - παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 (ΑΔΑΜ: 21PROC008505268, ΑΔΑ: 6ΤΨΝ4653ΡΩ-ΨΒΡ). Ειδικότερα,  

τροποποιικθκε ο όροσ 2.2.6 «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ Διακιρυξθσ, ο οποίοσ ζχει 
διαμορφωκεί ωσ εξισ:  

«Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν 
του Κεφαλαίου Δ «Σφγχρονα αλεξίςφαιρα γιλζκα μετά παρελκομζνων» (εξαιρουμζνου του είδουσ 
υπϋαρικμ. 04 «Ρνευςτό Απάρτιο» του εν λόγω Κεφαλαίου), απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τριϊν (03) 
τελευταίων ετϊν ιτοι των ετϊν 2018, 2019 και 2020, να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ προμικειασ των 
ςυγκεκριμζνων ειδϊν ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 40% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ 
Φ.Ρ.Α.». 

κα) Το αρικ. πρωτ. 2834.3/32654/2021/11-5-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4
ου

 - 2
ου

 περί παροχισ 
διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 (ΑΔΑ: 

ΨΔ3Ξ4653ΡΩ-ΦΞΜ). 

 

ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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        1. Αναφορικά με (γ) ζωσ (ικ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 
02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου, τα οποία υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα και 
θλεκτρονικά ςτουσ αντίςτοιχουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, παρατίκενται 
ακολοφκωσ τα ςχετικά ερωτιματα κακϊσ και οι διευκρινίςεισ που δίνονται από τθν Υπθρεςία: 

 Πςον αφορά ςτο από 12-3-2021 και ϊρα 12:12:22 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΦΕΛΟΥΤΗΘΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ - ΛΑΛΙΗΑΣ ΑΝ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» *ςχετικό (γ)]: 

Ερϊτθμα (α/α 01):  

«Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό (παραπζμπουμε ςε παρ. 2.2.5 τθσ Διακιρυξθσ), αναφζρεται ότι απαιτείται 

να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν ωσ Ρίνακα αναφοράσ. 

Συγκεκριμζνα, για τα είδθ 2.1‐2.2‐2.3‐2.4 του Κεφαλαίου Β, Μζρουσ ΙΙ, αναγράφεται το ποςό των 

75.000,00 Ευρϊ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα ωσ άνω ποςά ιςχφουν για τον κάκε φορζα 

ξεχωριςτά ι αρκεί θ ακροιςτικι κάλυψθ από τουσ κφκλουσ εργαςιϊν των οικονομικϊν φορζων που 

απαρτίηουν τθν ζνωςθ;» 

Διευκρίνιςθ (α/α 01):  

Σε απάντθςθ ανωτζρω αιτιματοσ διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ 
ανωτζρω απαίτθςθ δφναται να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ που απαρτίηουν τθν ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων, ακόμα αρκεί ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ να πλθροφνται τα ελάχιςτα κριτιρια από το 
ζνα μζλοσ αυτισ.  

Κατά ςυνζπεια ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων αρκεί να επιτυγχάνεται το ηθτοφμενο 
κριτιριο τουλάχιςτον από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ και όχι από τον κακζνα οικονομικό φορζα που 
μετζχει ςτθν ζνωςθ, ξεχωριςτά, υπό τθν ζννοια και ςφμφωνα πάντα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 78 του ν. 
4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει «(…)Υπό τουσ ιδίουσ όρουσ, μία ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19, μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν 
ζνωςθ ι άλλων φορζων.(…)». 

 
Ερϊτθμα (α/α 02):  

«Πςον αφορά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ωσ ενόσ εκ των 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ (παραπζμπουμε ςε παρ. 2.4.3.1 τθσ Διακιρυξθσ) είναι αρκετι θ υπογραφι 

μόνο του νόμιμου εκπροςϊπου του φορζα (πχ Ρροζδρου του Δ.Σ ) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιςτά 

Α.Ε. ι απαιτείται απαραίτθτα και θ υπογραφι όλων των λοιπϊν μελϊν του Δ.Σ; Θ ερϊτθςθ γίνεται κακότι, 

δυνατότθτα ψθφιακισ υπογραφισ ςε Δ.Σ. ςε Α.Ε. δίνεται ςυνικωσ μόνο ςτον Ρρόεδρο και όχι ςε όλα τα 

μζλθ του Δ.Σ». 

Διευκρίνιςθ(α/α 02):  

Επί των ανωτζρω, ςτθ ςελ. 46  τθσ (β) ςχετικισ, αναφζρονται τα εξισ: «Σημειώνεται ωςτόςο ότι κατά τθν 
υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 του ν.4412/2016, είναι 
δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.3.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ 
φορζα για τθν παραπάνω εδαφίου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art19_2
ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα 
(10) ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορών.». Ωσ εκ τοφτου θ διακιρυξθ 
δεν κζτει όρουσ ι περιοριςμοφσ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ, το οποίο δφναται να υπογραφεί είτε 
από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα είτε με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα. 

 Πςον αφορά ςτο από 12-3-2021 και ϊρα 11:49:56 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΦΕΛΟΥΤΗΘΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ - ΛΑΛΙΗΑΣ ΑΝ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» *ςχετικό (δ)]: 

Ερϊτθμα (α/α 01):  

«Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν για 
το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν του Κεφαλαίου Δ – Σφγχρονα αλεξίςφαιρα γιλζκα μετά 
παρελκομζνων (παραπζμπουμε ςε παρ. 2.2.6 τθσ Διακιρυξθσ), αναφζρεται ότι απαιτείται να ζχουν 
εκτελζςει ςυμβάςεισ προμικειασ των ςυγκεκριμζνων ειδϊν ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 80% 
τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ ΦΡΑ.  
α) Τζτοιεσ ςυμβάςεισ προμικειασ νοοφνται αποκλειςτικά ςυμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου ι 
λαμβάνονται υπόψθ και ςυμβάςεισ με ιδιωτικοφσ φορείσ; 
β) Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το ωσ άνω ποςοςτό του 80% τθσ αξίασ των ςυμβάςεων 
προμικειασ απαιτείται να καλφπτεται χωριςτά για κάκε ζνα φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι αρκεί θ 
κάλυψθ του ποςοςτοφ ακροιςτικά από όλουσ τουσ φορείσ τθσ ζνωςθσ;». 

Διευκρίνιςθ(α/α 01):  

Σε απάντθςθ ανωτζρω αιτιματοσ διευκρινίηονται τα κάτωκι: 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.6 τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με (κ) ςχετικι 
Απόφαςθ, «Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό 
προμικεια ειδϊν του Κεφαλαίου Δ «Σφγχρονα αλεξίςφαιρα γιλζκα μετά παρελκομζνων» (εξαιρουμζνου 
του είδουσ υπϋαρικμ. 04 «Ρνευςτό Απάρτιο» του εν λόγω Κεφαλαίου), απαιτείται κατά τθ διάρκεια των 
τριϊν (03) τελευταίων ετϊν ιτοι των ετϊν 2018, 2019 και 2020, να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ 
προμικειασ των ςυγκεκριμζνων ειδϊν ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 40% τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ Φ.Ρ.Α.». Ωσ ςυμβάςεισ προμικειασ, κατά τθν ζννοια του εν λόγω 
άρκρου, νοοφνται τόςο οι ςυμβάςεισ με φορείσ του Δθμοςίου όςο και οι ςυμβάςεισ με ιδιωτικοφσ φορείσ. 
Επιπροςκζτωσ, διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ ανωτζρω απαίτθςθ 

δφναται να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ που απαρτίηουν τθν ζνωςθ οικονομικϊν φορζων.  

Κατά ςυνζπεια ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων αρκεί να επιτυγχάνεται το ηθτοφμενο 
κριτιριο τουλάχιςτον από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ και όχι από τον κακζνα οικονομικό φορζα που 
μετζχει ςτθν ζνωςθ, ξεχωριςτά, υπό τθν ζννοια και ςφμφωνα πάντα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 78 του ν. 
4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει «(…)Υπό τουσ ιδίουσ όρουσ, μία ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19, μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν 
ζνωςθ ι άλλων φορζων.(…)». 

Ερϊτθμα (α/α 02):  

«Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό (παραπζμπουμε ςε παρ. 2.2.5 τθσ Διακιρυξθσ), αναφζρεται ότι απαιτείται 
να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν ωσ Ρίνακα Αναφοράσ. 
Συγκεκριμζνα για τα είδθ του Κεφαλαίου Δ αναγράφεται το ποςό των 2.000.000 Ευρϊ. Σε περίπτωςθ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art19_2
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ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα ωσ άνω ποςά ιςχφουν για τον κάκε φορζα ξεχωριςτά ι αρκεί θ 
ακροιςτικι κάλυψθ από τουσ κφκλουσ εργαςιϊν των οικονομικϊν φορζων που απαρτίηουν τθν ζνωςθ;». 

Διευκρίνιςθ (α/α 02):  

Σε απάντθςθ ανωτζρω αιτιματοσ διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ 

ανωτζρω απαίτθςθ δφναται να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ που απαρτίηουν τθν ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων.  

Κατά ςυνζπεια ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων αρκεί να επιτυγχάνεται το ηθτοφμενο 
κριτιριο τουλάχιςτον από ζνα εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ και όχι από τον κακζνα οικονομικό φορζα που 
μετζχει ςτθν ζνωςθ, ξεχωριςτά, υπό τθν ζννοια και ςφμφωνα πάντα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 78 του ν. 
4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει «(…)Υπό τουσ ιδίουσ όρουσ, μία ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19, μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν 
ζνωςθ ι άλλων φορζων.(…)». 

Ερϊτθμα (α/α 03):  

«Πςον αφορά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ωσ ενόσ εκ των 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ (παραπζμπουμε ςε παρ. 2.4.3.1 τθσ Διακιρυξθσ) είναι αρκετι θ υπογραφι 

μόνο του νόμιμου εκπροςϊπου του φορζα (πχ Ρροζδρου του Δ.Σ ) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιςτά 

Α.Ε. ι απαιτείται απαραίτθτα και θ υπογραφι όλων των λοιπϊν μελϊν του Δ.Σ; Θ ερϊτθςθ γίνεται κακότι, 

δυνατότθτα ψθφιακισ υπογραφισ ςε Δ.Σ. ςε Α.Ε. δίνεται ςυνικωσ μόνο ςτον Ρρόεδρο και όχι ςε όλα τα 

μζλθ του Δ.Σ.». 

Διευκρίνιςθ (α/α 03):  

Επί του εν λόγω ερωτιματοσ, ςχετικι τυγχάνει θ διευκρίνιςθ με α/α (02) ςε απάντθςθ (γ) ςχετικοφ.  

 Πςον αφορά ςτο από 29-3-2021 και ϊρα 12:42:00 μινυμα  του οικονομικοφ φορζα  «ΧΟΥΜΡΑΥΛΘΣ, 
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ - ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΡΟΙΚΘ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» *ςχετικό (ε)]: 

Υπόμνθμα (μζροσ αυτοφ): 
 
« (…) Κατόπιν των ανωτζρω και για να επιτευχκεί ευρφτερθ ςυμμετοχι προμθκευτϊν, ανάπτυξθ υγιοφσ 
ανταγωνιςμοφ και καλφτερα αποτελζςματα για το Δθμόςιο ςυμφζρον, αιτοφμαςτε νόμιμα, βάςιμα και 
δίκαια είτε τθν απαλοιφι από τον Θλεκτρονικό, Ανοικτό, Διεκνι Διαγωνιςμό με αρικμό Διακιρυξθσ 
02/2021, του όρου τθσ παραγράφου 2.2.6 που προβλζπει ότι οι ςυμμετζχουςεσ εταιρίεσ πρζπει να 
πλθροφν τθν παρακάτω απαίτθςθ : <<Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 
για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν του Κεφαλαίου Δ (Σφγχρονα αλεξίςφαιρα γιλζκα μετά 
παρελκόμενων), απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τριϊν (03) τελευταίων ετϊν ιτοι των ετϊν 2018, 2019 και 
2020, να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ προμικειασ των ςυγκεκριμζνων ειδϊν ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι 
μεγαλφτερθσ του 80% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ Φ.Ρ.Α>>  
Είτε τθν διεφρυνςθ τθσ περιόδου από το 2017 μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν κακϊσ 
επίςθσ και μείωςθσ του ποςοςτοφ εκτζλεςθσ από 80% ςε 50% οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί ευρφτερθ 
ςυμμετοχι προμθκευτϊν, ανάπτυξθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και καλφτερα αποτελζςματα για το Δθμόςιο 
ςυμφζρον. Συνεπϊσ αιτοφμαςτε νόμιμα, βάςιμα και δίκαια «Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν 
ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν του Κεφαλαίου Δ (Σφγχρονα αλεξίςφαιρα γιλζκα 
μετά παρελκόμενων), απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τεςςάρων (4) τελευταίων ετϊν ι και κατά τθ 
διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ, ιτοι κατά το διάςτθμα από τθν 1/1/2017 μζχρι τθν θμζρα υποβολισ 
προςφοράσ, να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ προμικειασ αλεξίςφαιρων γιλζκων με παρελκόμενα 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art19_2
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ςυνολικισ αξίασ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 50% τθσ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ του είδουσ ιτοι τουλάχιςτον 483.870,97€».  

Διευκρίνιςθ: 

Επί του εν λόγω υπομνιματοσ, ςχετικι τυγχάνει θ (κ) ςχετικι Απόφαςθ περί τροποποίθςθσ, μεταξφ άλλων, 
του όρου 2.2.6 «Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ Διακιρυξθσ.  

 Πςον αφορά ςτο από 31-3-2021 και ϊρα 11:36:08 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «Κουφάκθσ, 
Κωνςταντίνοσ - CSI DEFENSE ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ» *ςχετικό (ςτ)]: 

Ερϊτθμα (α/α 01):  

«Στθν παρ. 2.2.8.2 τθσ διακιρυξθσ περί αποδεικτικϊν μζςων (ςελίσ 41), αναφζρεται: 

«Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηει είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μερϊν είτε ςχετικι 
υπεφκυνθ διλωςθ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον τρίτο, θ οποία κα φζρει θμερομθνία εντόσ των 
τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν και ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014) 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται κατά περίπτωςθ ότι κα παράςχουν ςτον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό κακϊσ και το(α) τμιμα(τα) τθσ 
ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ. Το ωσ 
άνω δικαιολογθτικό υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι αρχείου .pdf.» 

Στθν παρ. 2.4.3.1 περί δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ (ςελίδα 46) αναφζρεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ που 
“δανείηει” τθν επαγγελματικι του εμπειρία ςε οικονομικό φορζα κα πρζπει να υποβάλλει χωριςτό ζντυπο 
ΕΕΕΣ (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο Σφμβαςθσ). 

Ερϊτθμα α: Εάν ο δανείηων τθν επαγγελματικι-τεχνικι ικανότθτά του είναι εταιρεία ξζνθσ χϊρασ (τρίτθσ 
εκτόσ ΕΕ χϊρασ) και υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ και επαρκείσ αποδείξεισ τθσ ικανότθτάσ του χωρίσ να 
υποβάλλει και ΕΕΕΣ, καλφπτει τθν απαιτοφμενθ από τθν διακιρυξθ υποχρζωςθ;». 

Διευκρίνιςθ (α/α 01):  

Σε απάντθςθ ανωτζρω ερωτιματοσ, επιςθμαίνονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.7:  

«Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (του άρκρου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (του άρκρου 

2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 

αυτοφσ1. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 

προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Πταν οι 

οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 

φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων»  

                                                           
1
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των 

υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
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ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.8.2:  

«Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (άρκρα 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7). (…)». 

Ωσ εκ τοφτου, κακίςταται ςαφζσ ότι κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) αντίςτοιχα και από τουσ φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν.  

 Πςον αφορά ςτο 2-4-2021 και ϊρα 12:28:28 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΕΓΚΛΘΣ, ΔΙΟΝΥΣΘΣ - 
ΚΟΩΝΑΚΘΣ Δ. ΑΒΕΕ ΣΥΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ» *ςχετικό (η)]: 

Ερϊτθμα:  

«Θ εταιρία μασ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό ςασ με α/α διακιρυξθσ: 02/2021 και ειδικότερα 
για τα είδθ του κεφαλαίου Δ.  
Δοκζντοσ ότι είναι νζο ειςερχόμενθ ςτθν εμπορία του ςυγκεκριμζνου είδουσ, παρακαλοφμε να μασ 
γνωρίςετε – εάν προσ κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ του όρου 2.2.6 τεκμιριο «τεχνικισ ικανότθτοσ» πωλιςεισ 
του είδουσ ςυγκεκριμζνθσ αξίασ – μπορεί να γίνει χριςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 τθσ διακιρυξθσ, θ 
ικανότθσ (απαιτοφμενοσ ειδικόσ τηίροσ) του βιομθχάνου προμθκευτι μασ, κατά τθν εφαρμογι του 
«κεςμοφ» τθσ δάνειασ εμπειρίασ.». 

Διευκρίνιςθ:  

Επί του εν λόγω ερωτιματοσ, ςχετικι τυγχάνει θ διευκρίνιςθ με α/α (01) ςε απάντθςθ (ςτ) ςχετικοφ.  

 Πςον αφορά ςτα από 2-4-2021 και ϊρα 06:11:09, 5-4-2021 και ϊρα 13:58:22 κακϊσ και 5-4-2021 και 
ϊρα 13:59:49 μθνφματα του οικονομικοφ φορζα «ΤΣΙΚΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ - ΝΤΑΜΡΛ ΑΚΣΙΟΝ 
ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΜΥΝΤ ΣΤΑΤ ΘΛΕΚΤ ΕΡΙΚ ΕΞΟΡΛ ΑΝΤΙΒ 
ΡΟΙ ΟΡΛΩΝ ΣΚΑΦ» *ςχετικά (θ), (κ) και (ι)]: 

Ερϊτθμα (α/α 01)  

« (…) Δεδομζνου ότι θ εταιρία μασ εκτζλεςε εντόσ του ζτουσ 2020 τθν με αρικμό ……./2020 ςφμβαςθ με 

τθν Ελλθνικι Αςτυνομία που υπογράφθκε τθν …./…./2020 μεταξφ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ 

– Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ – Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, με τθν 

οποία είχαμε αναλάβει να προμθκεφςουμε τθν Ελλθνικι Αςτυνομία με …………………..(ποςότθτα), ζναντι 

του ςυνολικοφ ποςοφ των ………….. ευρϊ πλζον ΦΡΑ 24% ευρϊ …………. και ςυνολικά …………. ευρϊ. Θ 

ςφμβαςθ αυτι εκτελζςκθκε από τθν εταιρία μασ διά τθσ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν ενεργειϊν παραγγελίασ, 

αγοράσ πρϊτων υλϊν, ραπτικϊν και κοπτικϊν εργαςιϊν εντόσ του 2020, θ δε παράδοςθ των *ειδϊν+ 

…………….. ζλαβε χϊρα κατά το τρζχον ζτοσ 2021. Στθν αδόκθτθ περίπτωςθ που ικελε κρικεί ότι παραμζνει 

αδιάφορο το διάςτθμα από τθν αρχι του τρζχοντοσ ζτουσ 2021 ωσ και τον χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ μασ παρακαλοφμε να διευκρινιςκεί και επιβεβαιωκεί ότι θ ζννοια τθσ φράςθσ «ζχει εκτελζςει 

ςυμβάςεισ προμικειασ» ςτθν διακιρυξι του ανωτζρω διαγωνιςμοφ δεν νοείται με τθν ςτενι ζννοια τθσ 

παραλαβισ και παραδόςεωσ των υλικϊν, που αποτελεί τθν τελευταία και μόνο πράξθ εκτζλεςθσ τθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, αλλά με τθν ζννοια κάκε πράξεωσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ προμικειασ *ειδϊν+…………, 

που γίνεται μετά τθν υπογραφι ςχετικισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με ανακζτουςα αρχι του Ν. 4412/2016.». 
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Διευκρίνιςθ(α/α 01):  

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ, επιςθμαίνονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.6 τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί με (κ) ςχετικι Απόφαςθ, «Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 

για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν του Κεφαλαίου Δ «Σφγχρονα αλεξίςφαιρα γιλζκα μετά 

παρελκομζνων» (εξαιρουμζνου του είδουσ υπϋαρικμ. 04 «Ρνευςτό Απάρτιο» του εν λόγω Κεφαλαίου), 

απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τριϊν (03) τελευταίων ετϊν ιτοι των ετϊν 2018, 2019 και 2020, να 

ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ προμικειασ των ςυγκεκριμζνων ειδϊν ςυνολικισ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ 

του 40% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ Φ.Ρ.Α.» ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

Β.4 του άρκρου 2.2.8.2 τθσ Διακιρυξθσ, «για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ, οι οικονομικοί φορείσ, 

απαιτείται να προςκομίςουν κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων, με αναφορά του αντίςτοιχου 

ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ, ο δε κατάλογοσ αυτόσ κα ςυνοδεφεται 

από πιςτοποιθτικό - βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν». Εκ των προαναφερκζντων αλλά και κατά πάγια 

νομολογία γνωρίηεται ότι απαιτείται επιτυχισ εκτζλεςθ προθγοφμενων ςυμβάςεων, θ οποία κα 

αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό από δθμόςιο φορζα ι με διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςυνοδευόμενθ 

από βεβαίωςθ του ιδιωτικοφ παραλιπτθ τθσ ςχετικισ προμικειασ ςε περίπτωςθ ςφμβαςθσ με ιδιωτικό 

φορζα.  

Ερϊτθμα (α/α 02):  

«Κατά τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ θ προμικεια επιμερίηεται ςε Κεφάλαια, Μζρθ και διακριτά 
είδθ ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2.1. ορίηεται ότι για τθν ζγκυρθ 
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Ραρακαλϊ διευκρινίςτε μασ: Ο υπολογιςμόσ του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
αφορά το ςφνολο του Μζρουσ του διαγωνιςμοφ ι μόνον το άκροιςμα του επιμζρουσ προχπολογιςμοφ 
που αφορά τα ςυγκεκριμζνα είδθ για τα οποία προςφζρονται τιμζσ από τον ςυμμετζχοντα οικονομικό 
φορζα.». 
 
Διευκρίνιςθ(α/α 02):  

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.2.1 τθσ Διακιρυξθσ «για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

(προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ (άνευ Φ.Ρ.Α.) με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι 

περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ 

αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων.». Συνεπϊσ, απαιτείται θ κατάκεςθ 

εγγυθτικισ επιςτολισ μόνο για τα είδθ για τα οποία υποβάλλει προςφορά ο υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ, το φψοσ δε αυτισ αντιςτοιχεί ςτο 2% του ακροίςματοσ των επιμζρουσ προχπολογιςμϊν των 

ειδϊν αυτϊν.  

 Πςον αφορά ςτο από 6-4-2021 και ϊρα 18:40:14 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΣΚΑΛΙΕΘΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΝΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ» *ςχετικό (ια)]: 

Ερϊτθμα (α/α 01)  

«Βάςει του Ν.4497/2017 (Τροποποίθςθ του Ν.4412/2016) όςον αφορά ςτθν υπογραφι του ΕΕΕΣ 
αναφζρεται: «Με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 107 του υπόψιν νόμου, προςτίκεται, μετά 
το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, άρκρο 79Α (“Υπογραφι Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ”), με το 
οποίο προβλζπεται ότι, κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι 
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
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αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 
που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του εν 
λόγω άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το 
πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Το εν λόγω άρκρο εφαρμόηεται 
και για τθν υπογραφι του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), ζχει δε εφαρμογι και για 
τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ που είναι ςε εξζλιξθ και είναι ςτο ςτάδιο πριν τθν κατακφρωςθ.».  
Στθν ωσ άνω Διακιρυξθ παρ. 2.4.3.1 - Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, (ςελ. 46), αναφζρεται ωσ διευκρίνιςθ 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του κάκε οικονομικοφ φορζα ποιοσ εξουςιοδοτείται να υπογράφει το ΕΕΕΣ. 
Ραρακαλοφμε για τθν διευκρίνιςθ ςασ.».  

Διευκρίνιςθ (α/α 01):  

Επί του εν λόγω ερωτιματοσ, ςχετικι τυγχάνει θ διευκρίνιςθ με α/α (02) ςε απάντθςθ (γ) ςχετικοφ.  

Ερϊτθμα (α/α 02):  

«Θ Οικονομικι Επάρκεια θ οποία απαιτείται, ιςχφει μόνο για τα κεφάλαια και τα είδθ που αναφζρονται 

ςτθν παράγραφο 2.2.5 τθσ ωσ άνω Διακιρυξθσ;» 

Διευκρίνιςθ(α/α 02):  

Σε απάντθςθ ανωτζρω μθνφματοσ επιβεβαιϊνεται ότι οικονομικι επάρκεια απαιτείται μόνο για τα 
κεφάλαια και τα είδθ που περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ του άρκρου 2.2.5 τθσ Διακιρυξθσ. 

 Πςον αφορά ςτα από 6-4-2021 και ϊρα 20:22:44, 6-4-2021 και ϊρα 20:25:13 κακϊσ και 6-4-2021 και 
ϊρα 20:27:21 μθνφματα του οικονομικοφ φορζα «ΓΑΛΑΝΘΣ, ΙΩΑΝΝΘΣ – ELMON ΑΝΩΝΥΜΘ 
ΕΜΡΟΙΚΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΘ ΕΞΑΓΩΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ» 
*ςχετικά (ιβ), (ιγ) και (ιδ)]: 

Ερϊτθμα (α/α 01):  

«Αιτοφμαςτε τον διαχωριςμό και αποςφνδεςθ του είδουσ: 

• 2.6 (Θλεκτροχδραυλικό Σφςτθμα Διάνοιξθσ Θυρϊν με παρελκόμενα) 

Aπό τα είδθ 2.1 ζωσ και 2.4 (Φορζασ, Ρλάκεσ, Κράνοσ, Σωςίβιο) κακόςον δεν ςχετίηονται μεταξφ τουσ. Τα 
είδθ 2.1 ζωσ 2.4 είναι είδθ για τθν προςταςία τθσ ηωισ των ςτελεχϊν, ενϊ το είδοσ 2.6. είναι 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ διάνοιξθσ κυρϊν. Ο διαχωριςμόσ δεν κα επθρεάςει τθν τεχνικι αξιολόγθςθ ι 
επάρκεια των ειδϊν οφτε τθν λειτουργία μεταξφ τουσ (δεν είναι αλλθλοεξαρτϊμενα) οφτε τθν 
ομοιομορφία (όπωσ για παράδειγμα με τα υπο-είδθ των ςτολϊν).». 

Διευκρίνιςθ(α/α 01):  

Στθν παράγραφο 3 τθσ Διακιρυξθσ αναφορικά με τθ δυνατότθτα τμθματικισ υποβολισ προςφορϊν, 
κακορίηονται τα εξισ αναφορικά με το Μζροσ ΙΙ του Κεφαλαίου Β των υπό προμικεια ειδϊν: 

«ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν 
του εν λόγω Μζρουσ είτε και για επιμζρουσ είδθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

(i) Ρροςφορζσ για τα υλικά που περιγράφονται ςτα είδθ με α/α 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνουν και τα τζςςερα είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ. 

(ii) Ρροςφορζσ για τα υλικά που περιγράφονται ςτα είδθ με α/α 2.5.1 – 2.5.2, κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνουν και τα δφο είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ.» 
 

ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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Ωσ εκ τοφτου, για το είδοσ 2.6 «Θλεκτροχδραυλικό Σφςτθμα Διάνοιξθσ Θυρϊν με παρελκόμενα» 
(Κεφάλαιο Β, Μζροσ ΙΙ) δεν απαιτείται να υποβλθκεί προςφορά που κα ςυμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά τα 
είδθ με α/α 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 και 2.5.1 – 2.5.2 του Μζρουσ ΙΙ του Κεφαλαίου Β.   

Σχετικι τυγχάνει και θ δοκείςα με (κα) ςχετικι Διευκρίνιςθ (α/α 03): 

«Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα (α/α 03): 

Το αίτθμα κρίνεται άςκοπο, κακϊσ το Είδοσ 2.6 είναι ξεχωριςτό/διακριτό από τα 2.1-2.4. Αναφζρεται 
ξεκάκαρα ςτθν παρ. 0.ΙΙ. ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Κεφαλαίου Β.» 

 Πςον αφορά ςτο από 22-4-2021 και ϊρα 16:46:14 μινυμα του οικονομικοφ φορζα 
«ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΣ, Κοσ ΘΛΙΑΣ - ΑΦΟΙ ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ 
ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΕΒΕ» *ςχετικό (ιε)]: 

Ερϊτθμα:  

«Για το είδοσ 5 Επενδυτζσ Ιςχυροφ Ψφχουσ βραχείσ, παρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε τα κάτωκι ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

1) Στθν ενότθτα ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΡΟΣΘΑΦΑΙΟΥΜΕΝΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ (Polyester τφπου Pollar Tec) ςτο 
1 Σφνκεςθ αναφζρετε Ρολυαμίδιο 100%, όμωσ το Ρολυαμίδιο/Νάιλον είναι εντελϊσ διαφορετικό υλικό 
από το Polyester που ζχετε ςτον τίτλο. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε μασ ποιο από τα δυο υλικά ιςχφει. 

2) Στθν ενότθτα EΣΩΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ (ΦΟΔΑ) ΡΟΣΘΑΦΑΙΟΥΜΕΝΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘ (ΡΟΛΥΕΣΤΕΑ ΤΥΡΟΥ 
MICRO-TEC) δεν φαίνεται κάπου ςτισ προδιαγραφζσ εάν πρόκειται για φφαςμα τφπου φλισ, παρακαλϊ 
διευκρινίςτε μασ ζνα ηθτείται κάτι τζτοιο.». 

Διευκρίνιςθ:  

Για το Είδοσ 5 «Επενδυτζσ Ιςχυροφ Ψφχουσ βραχείσ» διευκρινίηονται τα κάτωκι: 

1) Στθν παρ. 4.4 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΡΟΣΘΑΦΑΙΟΥΜΕΝΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

(Polyester τφπου Pollar Tec) διευκρινίηεται ότι ωσ προσ τθ ςφνκεςθ ιςχφει το υλικό πολυεςτζρασ.  

2) Στθν παρ. 4.5 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν EΣΩΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ (ΦΟΔΑ) ΡΟΣΘΑΦΑΙΟΥΜΕΝΘΣ 

ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ διευκρινίηεται ότι πρόκειται για φόδρα πολυεςτερικι με ςκοπό τθν εφκολθ εφαρμογι τθσ. 

 Πςον αφορά ςτο από 26-4-2021 και ϊρα 13:15:58 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «Κουφάκθσ, 
Κωνςταντίνοσ - CSI DEFENSE ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ» *ςχετικό (ιςτ)]: 

Ερϊτθμα:  

«Σε ςυνζχεια τθσ (β) ςχετικισ επιςτολισ μασ με τθν οποία κζςαμε δφο ερωτιματα προσ απάντθςθ ςασ 
γνωρίηουμε ότι: 

α. Με το (γ) ςχετικό απαντιςατε ςτο ζνα των ερωτθμάτων που κζςαμε, τροποποιϊντασ τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

β. Δεν απαντικθκε το δεφτερο ερϊτθμά μασ «Εάν ο δανείηων τθν επαγγελματικι-τεχνικι ικανότθτά του 
είναι εταιρεία ξζνθσ χϊρασ (τρίτθσ εκτόσ ΕΕ χϊρασ) και υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ και επαρκείσ 
αποδείξεισ τθσ ικανότθτάσ του χωρίσ να υποβάλλει και ΕΕΕΣ, καλφπτει τθν απαιτοφμενθ από τθν 
διακιρυξθ υποχρζωςθ?» 

Ραρακαλοφμε για τθν απάντθςι ςασ επ’αυτοφ, και εφόςον απαιτείται θ υποβολι EEEΣ (ΕSPD) για 
οικονομικό φορζα δανείηοντα επαγγελματικι-τεχνικι ικανότθτα, διευκρινίςτε ποιό εκ των δφο 
υποδειγμάτων ΕΕΕΣ που περιλαμβάνονται ςτθν διακιρυξθ του (α) ςχετικοφ πρζπει να υποβλθκεί, αυτό 
που αναφζρεται ςτθν «απαίτθςθ οικονομικισ επάρκειασ» ι αυτό που αναφζρεται ςτθν «άνευ κριτθρίων 
επιλογισ».». 

ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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Διευκρίνιςθ:  

Επί του εν λόγω ερωτιματοσ, ςχετικι τυγχάνει θ διευκρίνιςθ με α/α (01) ςε απάντθςθ (ςτ) ςχετικοφ 
(αρχικοφ μθνφματόσ ςασ). Απαιτείται να υποβλθκεί το ΕΕΕΣ γϋ που αφορά ςτα υπό προμικεια είδθ του 
Κεφαλαίου Δϋ (ςυςτθμικόσ αρικμόσ διαγωνιςμοφ 102588, ςτον οποίο ζχετε υποβάλει το παρόν ερϊτθμα).  

 Πςον αφορά ςτο από 6-5-2021 και ϊρα 10:45:07 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΜΟΑΓΛΘΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» *ςχετικό (ιη)]: 

Ερϊτθμα (α/α 01): 

«Σφμφωνα με το κφριο ςϊμα τθσ Διακιρυξθσ υπ’ αρικμό 02/2021 και ςυγκεκριμζνα ςτθν ςελίδα 34  

αναφζρεται πωσ για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ χρειάηεται ο μζςοσ 

γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν ιτοι των ετϊν 2018, 2019 και 2020. 

Ραρόλα αυτά για τα νομικά πρόςωπα δεν ζχουν γίνει οι δθλϊςεισ για το 2020 ακόμα. Θα μποροφςαμε να 

κατακζςουμε το αντίςτοιχο ζγγραφο για το ζτοσ 2017;». 

Διευκρίνιςθ (α/α 01):  

Σε απάντθςθ του ανωτζρω ερωτιματοσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.2.5 «Οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια», προβλζπεται ότι «όςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι ςυμμετζχουν 
ςτο διαγωνιςμό για τα είδθ που περιγράφονται ςτουσ κάτωκι πίνακεσ, απαιτείται να διακζτουν, 
ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςισ τουσ, μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) 
τελευταίων ετϊν ιτοι των ετϊν 2018, 2019 και 2020, ωσ αναγράφεται για το κάκε είδοσ ξεχωριςτά ςτουσ 
προαναφερκζντεσ πίνακεσ». Επιπροςκζτωσ, ςτθν παράγραφο Β.3 του άρκρου 2.2.8.2 ορίηεται ότι «για τθν 
απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ 
τριετίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, 
δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο (π.χ. Δθλϊςεισ Ε3 και Ε5). 
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει οικονομικζσ καταςτάςεισ για 
όςο χρόνο λειτουργεί.».  

Ερϊτθμα (α/α 02):  

«Επιπρόςκετα δεν αναγράφεται ςτθν διακιρυξθ με ακρίβεια θ θμερομθνία κατάκεςθσ των δειγμάτων για 

τα υπό προμικεια είδθ. Οφείλουν να αποςταλοφν μαηί τα ζντυπα ζγγραφα ςυμμετοχισ ι χρειάηεται να 

φτάςουν ςτθν υπθρεςία ςασ κάποιεσ θμζρεσ νωρίτερα; 

Αναμζνουμε  άμεςθ  απάντθςθ ςτισ  άνωκεν  ερωτιςεισ κακϊσ  ο  χρόνοσ  ζωσ  τθν κατάκεςθ των 

προςφορϊν είναι μθδαμινόσ.». 

Διευκρίνιςθ (α/α 02):   

Σε απάντθςθ του ανωτζρω ερωτιματοσ παραπζμπουμε ςτθν παρ. 3.1.2. των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

Είδουσ 1 – Υποείδοσ Α & Υποείδοσ Β «Στολζσ Εργαςίασ – Επιχειριςεων», ςτθν παρ. 3.1.2. των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν Είδουσ 2 «Μπλουηάκι τφπου Polo μπλε Λ.Σ.», ςτθν παρ. 4.1. των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

Είδουσ 6 «Άρβυλα μαφρα αδιάβροχα», ςτθν παρ. 9.1.1. των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Είδουσ 3 «Ηϊνθ μπλε 

με πόρπθ Λ.Σ.», ςτθν παρ. 3.1.2. των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Είδουσ 4 «Ρουλόβερ μπλε τφπου V/wooly 

pooly», ςτθν παρ. 5.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Είδουσ 5 «Επενδφτεσ Ιςχυροφ Ψφχουσ βραχείσ», ςτθν 

παρ. 8.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Είδουσ 7 «Επενδφτεσ βραχείσ (τηάκετ) τφπου flight» και ςτθν παρ. 

3.1.2.1. των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Είδουσ 1 – Υποείδοσ Γ «Καπζλο μπλε τφπου τηόκεχ Λ.Σ.». 

ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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 Πςον αφορά ςτο από 7-5-2021 και ϊρα 13:36:58 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΚΟΡΕΛΑΚΘΣ, 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ - Δ ΚΟΡΕΛΑΚΘΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» *ςχετικό (ιθ)+: 

Ερϊτθμα:  

«Στθν ςελίδα του ΕΣΘΔΘΣ, ςτο πεδίο Ε. ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ - ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, του ςυςτθμικοφ αρικμοφ του διαγωνιςμοφ 102584, για το Μζροσ ΙΙ, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β 

«Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ ΚΕΑ / Λ.Σ. – ΕΛ..ΑΚΤ.», όςον αφορά τα είδθ 2.1, 2.2, 2.3, και 2.4, αναγράφεται 

ότι τα υπό προμικεια είδθ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (Φορζασ αντιβαλλιςτικϊν πλακϊν με κωράκιςθ, 

αντιβαλλιςτικζσ πλάκεσ, βαλλιςτικό κράνοσ) κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ κατάςταςθσ, 

λειτουργίασ και αντοχισ από το εργοςτάςιο καταςκευισ, για τθ προβλεπόμενθ χριςθ, για τουλάχιςτον 

δζκα (10) ζτθ. Ραρακαλϊ όπωσ μασ διευκρινίςετε εάν, εκτόσ από τθν εγγφθςθ για τθν κωράκιςθ του 

φορζα αντιβαλλιςτικϊν πλακϊν, κα πρζπει και ο φορζασ αντιβαλλιςτικϊν πλακϊν να ζχει εγγφθςθ δζκα 

(10) ζτθ.» 

Διευκρίνιςθ:  

Σχετικι τυγχάνει θ παράγραφοσ 1.2.5 - εδάφιο (β), (κα) ςχετικισ, ςφμφωνα με τθν οποία ζχει παραςχεκεί 

θ κάτωκι διευκρίνιςθ:  

«1.2.5 Ρζραν των ανωτζρω που αφοροφν ςε διευκρινίςεισ επί ερωτθμάτων που τζκθκαν από υποψιφιουσ 

οικονομικοφσ φορείσ παρατίκενται και οι ακόλουκεσ διευκρινίςεισ/τροποποιιςεισ επί όρων των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Κεφαλαίου Β τθσ Αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ μασ:  
 

(….) 
 

β) Θ παράγραφοσ Ε. ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ωσ προσ τθ 2θ 
παράγραφο/εδάφιο: 

«(…) Τα υπό προμικεια είδθ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (Φορζασ αντιβαλλιςτικών πλακών με 
κωράκιςθ, αντιβαλλιςτικζσ πλάκεσ, βαλλιςτικό κράνοσ) κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ 
κατάςταςθσ, λειτουργίασ και αντοχισ από το εργοςτάςιο καταςκευισ, για τθ προβλεπόμενθ χριςθ, για 
τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ. Η παραγωγι του αντιβαλλιςτικοφ υλικοφ κα πρζπει να ζχει γίνει εντόσ των 
τελευταίων ζξι (06) μθνϊν από τθν παράδοςι τουσ. (…)» 
 

διορκϊνεται/τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ: 
 

«(…) Τα υπό προμικεια είδθ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (πλην του Φορζα αντιβαλλιςτικών πλακών 

και των παρελκόμενων θηκών του, για τα οποία θα ιςχφει ωσ αναφερόμενα ςε κεφάλαιο Ε πρώτη 

παράγραφοσ, βλζπε ζνα (1) ζτοσ ελάχιςτη εγγφηςη), δηλαδή ελαφριά θωράκιςη, αντιβαλλιςτικζσ 

πλάκεσ, βαλλιςτικό κράνοσ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ κατάςταςθσ, λειτουργίασ και 

αντοχισ από το εργοςτάςιο καταςκευισ, για τθ προβλεπόμενθ χριςθ, για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ. Η 

παραγωγι του αντιβαλλιςτικοφ υλικοφ κα πρζπει να ζχει γίνει εντόσ των τελευταίων ζξι (06) μθνϊν από 

τθν παράδοςι τουσ. (…)» 

(….).» 

 Πςον αφορά ςτο από 7-5-2021 και ϊρα 13:54:09 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΣ, 
Κοσ ΘΛΙΑΣ - ΑΦΟΙ ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΕΒΕ» 
*ςχετικό (ικ)]: 

Ερϊτθμα:  
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«κα κζλαμε να μασ διευκρινίςετε τα εξισ: 1. αν θ μζτρθςθ 'Μικοσ κ.π.' (ςελ. 374) για εξωτερικό επενδυτι 

S-80, M-82, L-84 κτλ, και για εςωτερικό επενδυτι S-73, M-75, L77 κτλ, μετριζται με ςυραμμζνο τον γιακά ι 

θ μζτρθςθ αυτι αφορά μόνο το κομμάτι τθσ πλάτθσ? 2. αν θ μζτρθςθ 'Μικοσ μανικιοφ' (ςελ 374) για 

εξωτερικό επενδυτι S-79, M-81, L-83 κτλ, και για εςωτερικό επενδυτι S-65, M-66, L-67 κτλ μετριζται με 

ςυραμμζνθ τθν μανςζτα ι θ μζτρθςθ αυτι αφορά μόνο το κομμάτι του μανικιοφ? 3. ςτθν παράγραφο 

3.1.11 (ςελ 366) αναφζρετε ότι θ μανςζτα πρζπει να ζχει ενα ιςχυρό ελαςτικό, ραμμζνο από μζςα, ςε όλο 

το μικοσ τθσ. ωτάμε αν υπάρχει μζτρθςθ για μικοσ ελαςτικοφ τθσ μανςζτασ ανα νοφμερο ι να το 

κάνουμε όπωσ νομίηουμε εμείσ? 4.ςτθν παράγραφο 3.4.4. (ςελ 368), ςτθν επικεφαλίδα, γράφετε(Polyester 

τφποσ Pollar-Tec). Μετα από μια ερευνά, βλζπουμε οτι Pollartec είναι μια ιδιωτικι εταιρία και όχι τφποσ 

υφάςματοσ. Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε τον τφπο του υφάςματοσ. 5. ςτθν παράγραφο 3.4.4. (ςελ 368), 

ςτθν επικεφαλίδα, γράφετε (Polyester τφποσ Pollar-Tec), αμζςωσ από κάτω 1. Σφνκεςθ *%+ 100% 

Ρολυαμιδιο. Το πολυαμιδιο, όπωσ μασ διευκρίνιςαν από το χθμείο, ειναι nylon. Είναι δφο διαφορετικά 

νιματα και ηθτάμε ξεκάκαρθ απάντθςθ για το αν είναι 100%Polyester ι 100%Ρολυαμιδιο(nylon) θ 

ςφνκεςθ του υφάςματοσ?. 6. ςτθν παράγραφο 3.4.5. (ςελ 368), ςτθν επικεφαλίδα, γράφετε (ΡΟΛYΕΣΕΑΣ 

ΤYΡΟY MICROTEC). Υπάρχουν πολλζσ υποκατθγορίεσ microtec. Ηθτάμε διευκρίνιςθ για τον τφπο του 

υφάςματοσ π.χ. (fleece, καμπαρτίνα κτλ.)» 

Διευκρίνιςθ:  

Για το Είδοσ 5 «Επενδφτεσ Ιςχυροφ Ψφχουσ βραχείσ» διευκρινίηονται τα κάτωκι: 

1) θ μζτρθςθ «μικοσ κ.π.» αφορά μόνο το μζροσ τθσ πλάτθσ, ενϊ ο γιακάσ περιγράφεται ςτθν παρ. 3.1.5.  

2) θ μζτρθςθ «μικοσ μανικιοφ» μετριζται με ςυρραμμζνθ τθ μανςζτα, 

3) το μικοσ ελαςτικοφ τθσ μανςζτασ καλφπτει όλο το πλάτοσ τθσ μανςζτασ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παρ. 

3.1.11 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  

4) ςτθν παρ. 4.4 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΡΟΣΘΑΦΑΙΟΥΜΕΝΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

(Polyester τφπου Pollar Tec) διευκρινίηεται οτι το pollar tec είναι τφποσ fleece με βάςθ τον πολυεςτζρα και 

επειδι το pollar tec είναι εμπορικι ονομαςία αναγράφεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ «τφπου pollar 

tec», 

5) ςτθν παρ. 4.4 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΡΟΣΘΑΦΑΙΟΥΜΕΝΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

(Polyester τφπου Pollar Tec) διευκρινίηεται ότι ωσ προσ τθ ςφνκεςθ ιςχφει το υλικό πολυεςτζρασ (ςχετικι 

τυγχάνει ανωτζρω δοκείςα διευκρίνθςθ ςτο από 22-4-2021 και ϊρα 16:46:14 μινυμα του οικονομικοφ 

φορζα «ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΣ, Κοσ ΘΛΙΑΣ - ΑΦΟΙ ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΕΒΕ»),  

6) ςτθν παρ. 4.5 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν EΣΩΤΕΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ (ΦΟΔΑ) ΡΟΣΘΑΦΑΙΟΥΜΕΝΘΣ 

ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ (ΡΟΛΥΕΣΤΕΑΣ ΤYΡΟY MICROTEC) διευκρινίηεται ότι πρόκειται για φόδρα πολυεςτερικι με 

ςκοπό τθν εφκολθ εφαρμογι τθσ (ςχετικι τυγχάνει ανωτζρω δοκείςα διευκρίνθςθ ςτο από 22-4-2021 και 

ϊρα 16:46:14 μινυμα του οικονομικοφ φορζα «ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΣ, Κοσ ΘΛΙΑΣ - ΑΦΟΙ ΓΕΩΓΙΟΡΟΥΛΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΕΒΕ»).  

 
2. Επιπροςκζτωσ, κατόπιν τροποποίθςθσ του Ν.4412/2016, θ παράγραφοσ 2.2.3.2 τθσ Διακιρυξθσ θ 

οποία προζβλεπε τα ακόλουκα:  

«2.2.3.2 Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία, ι/και 
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(β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ2.  

ι/και 

(γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 3» 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«2.2.3.2 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 

φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία,  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ.4 

                                                           
2 

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016. *Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016+ 
3
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

4        Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 267 ν.4738/2020 (Α’ 207). 
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α’ και β’ δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα 

του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 

διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 

τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 

παραπάνω υποχρεϊςεισ του.  

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ α’ και β’ παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 

ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 

διακανονιςμοφ.5». 

3. Επιπλζον, ςε ό,τι αφορά ςτο Ραράρτθμα Αϋ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) και ειδικότερα ςτο 
Κεφάλαιο Ε διευκρινίηονται, επιπροςκζτωσ, τα κάτωκι: 

A) Στθν παρ. 2.2.2.8 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο ΕΙΔΟΣ 1 - ΥΡΟΕΙΔΟΣ Γ (Καπζλο μπλε τφπου τηόκεχ 
Λ.Σ.) προςτίκεται το εδάφιο «Από τα κάτω άκρα του hook και του loοp κα ξεκινάει θμικφκλιο άνοιγμα 
ακτίνασ 4 cm+- 3mm.». 

Β) Στθν παρ. 2.2.10 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο ΕΙΔΟΣ 2 (Μπλουηάκι τφπου Polo μπλε Λ.Σ) 
προςτίκεται το εδάφιο «Το κζντρο του ςιματοσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ράβεται ςε απόςταςθ 11 cm από το άκρο του 
γιακά.». 

Γ) Θ παρ. 2.2.2.1.1.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Είδουσ 1 – Υποείδοσ Α & Υποείδοσ Β «Στολζσ Εργαςίασ – 
Επιχειριςεων» και ςυγκεκριμζνα το εδάφιο «Ράνω ςτο εξωτερικό φφλλο των καπακιϊν των δφο τςεπϊν 
ράβεται ςτο μεν αριςτερό φφλλο ςτρογγυλι κθλυκι ταινία VELCRO διαμζτρου 6 cm ςτθ δε δεξιά 12cmx 
3cm . Λεπτομζρειεσ φαίνονται ςτο ςχζδιο 4 του Ραραρτιματοσ “A”. Επί του αριςτεροφ αρςενικοφ VELCRO 
να φζρει κεντθμζνο κυκλικό αντίςτοιχο ςιμα διαμζτρου 8 cm με τθ λζξθ «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘ HELLENIC COAST GUARD» με κεφαλαία γράμματα με το ςιμα των αγκυρϊν του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ όπωσ φαίνεται ςτο ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΕϋ.» αντικακίςταται ωσ 
εξισ, προκειμζνου να ανταποκρίνεται ςτθν εικόνα ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΙΕϋ ιδίασ προδιαγραφισ: «Στο 
εμπρόςκιο μζροσ του χιτωνίου, ράβεται περιμετρικά και χιαςτί, ςτο μεν αριςτερό φφλλο και ςε απόςταςθ 
1εκ από το επάνω μζροσ τθσ τςζπθσ ,ςτρογγυλό κθλυκό VELCRO, διαμζτρου 6 εκ. και ςτο δε δεξί φφλλο 
και ςε απόςταςθ 1 εκ. από το επάνω μζροσ τθσ τςζπθσ, κθλυκι ταινία διαςτάςεων 12 Χ 3 εκ. Λεπτομζρειεσ 
φαίνονται ςτο ςχζδιο 1 του Ραραρτιματοσ “A”. Επί του αριςτεροφ αρςενικοφ VELCRO να φζρει κεντθμζνο 
κυκλικό αντίςτοιχο ςιμα διαμζτρου 8 cm με τθ λζξθ «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- HELLENIC COAST GUARD» με 
κεφαλαία γράμματα με το ςιμα των αγκυρϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ όπωσ 
φαίνεται ςτο ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΕϋ.». Σχετικι τυγχάνει διευκρίνιςθ επί ερωτιματοσ (α/α 22) που 
δόκθκε με το αρικ. πρωτ.: 2834.3/32654/2021/11-5-2021 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4ου - 2ου 
περί παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου 
(ΑΔΑ: ΨΔ3Ξ4653ΡΩ-ΦΞΜ). *ςχετικό (κα)+ 

4. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ να αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου 
πρόκειται να είναι διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με Συςτθμικoφσ Αρικμοφσ: - 
102581, 102582, 102583, 102584, 102585, 102586, 102587, 102588, 102589, 102590 -, κακϊσ και ςτο 

                                                           
5              Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ.2 του άρκρου 267 του ν.4738/2020 (Α’ 207). 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Ρολιτικισ (www.ynanp.gr).  

5. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.- 

 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

 
   ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΘΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΡΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΘΣ: 
Ι. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ 
1. ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΘ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΘΣ) 
2. ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΙ/ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΕΙΣ ΣΤΘΝ ΑΙΘ. 02/2021 ΔΙΑΚΘΥΞΘ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ 

Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ΟΥ

 (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

ΙΙ. ΑΡΟ∆ΕΚΤΘΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ: 
      ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ/ ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ   
      ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΡΟΩΝ  
      (ΜΕΣΩ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.) 

ΙΙΙ. EΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ : 
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.   
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Α’  
5. Γρ. κ. Δ.Κ.Δ’  
6. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
7. Υ.Ο.Θ.Ε.   
8. Δ.ΕΡΙΧ. Γϋ 
9. Δ.Ε.Μ. Γϋ 
10. Δ.Ρ. ΣΤϋ 
11. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1

ο
 -4

ο
  

12. ΡΟΕΔΟΙ ΕΡΙΤΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ (ΜΕΣΩ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Δϋ) 

ΑΔΑ: ΡΓΤ94653ΠΩ-ΤΓΖ
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