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ΘΕΜΑ: Επαναληπτικός Διαγωνισμός 06/2017 «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS)   

Ελικοπτέρων AS-332C1 Super PUMA» 
    
ΣΧΕΤ :   
   
   
 Έχοντας υπόψη : 
 
 α. Τον ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137 Α’), όπως ισχύει. 
 
 β. Την Διακήρυξη του 2ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 
06/2017. 
 
 γ. Τον φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που κατατέθηκε 
από την εταιρεία «RUAG AG». 
 
 δ. Την Φ.093/48865/Σ.8493/5 Μαΐ 21/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ Απόφαση της 
ΓΔΑΕΕ.  
 
 ε. Την από 14 Μαϊ 21 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας 
«ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ».   
 
 στ. Το από 18 Μαϊ 21 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφυγών. 
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 1. Την αποδοχή της από 14 Μαϊ 21 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας 
«ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ» κατά της ανωτέρω (δ) απόφασης της ΓΔΑΕΕ 
για τους εξής λόγους : 
 
  α.  Στον φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής της εταιρείας 
«RUAG AG» κατατέθηκαν αποσπάσματα ποινικού μητρώου δύο μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και όχι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνοντα Συμβούλου της εν λόγω εταιρείας, η οποία είναι Ανώνυμος Εταιρεία. 
Σύμφωνα με την παρ. 1.2.3.1 (γ) του ΓΟ-9  «…….ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα 
πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
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περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του 
Ν.3978/2011».  
 
    β. Στον φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής της 
εταιρείας «RUAG AG» κατατέθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 1.2.2.2 του ΓΟ-
9   δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου και όχι του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εν λόγω εταιρείας, η οποία είναι 
Ανώνυμος Εταιρεία. Σύμφωνα με την παρ. 1.2.3.1  (α) και (β)    
«……..Διευκρινίζεται ότι: 
  (α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 
  (β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς,……..». 
 
    γ. Η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ» κατατέθηκε εμπρόθεσμα και κοινοποιήθηκε στην θιγόμενη από 
τυχόν αποδοχή της εταιρεία “RUAG AG” . 
 
  2. Την απόρριψη των υπολοίπων λόγων της από 14 Μαϊ 21 
προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ» 
διότι : 
 
    α.  Οι κατατεθείσες υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων 
εκπροσώπων της εταιρείας «RUAG AG» με ημερομηνία σύνταξης 04 Μαρ 21 αντί 
της 10ης Μαρ 21, η οποία είναι η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 
ποιοτικής επιλογής, δεν είναι εκπρόθεσμες, διότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’74)  «Η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών………». Στον ΓΟ-
1.29 έχει τεθεί ως εφαρμοστέο δίκαιο ο εν λόγω νόμος και με την 
Φ.093/22071/Σ.3997/1 Μαρ 21/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ (ΑΔΑ 640Π6-ΤΤ4) είχαν δοθεί 
ανάλογες διευκρινήσεις σε όλες τις εταιρείες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
τον διαγωνισμό και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΔΑΕΕ. 
 
    β. Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας  για την εταιρεία «RUAG AG» με ημερομηνίας έκδοσης 4 Ιαν 21 και 
25 Φεβ 21 αντίστοιχα, ήταν εν ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης τους την 10η 
Μαρ 21 και σύμφωνα με την παρ.1β της Φ.093/22071/Σ.3997/1 Μαρ 
21/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ (ΑΔΑ 640Π6-ΤΤ4) «γίνονται αποδεκτά όλα τα εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, έγγραφα και 
πιστοποιητικά που καταθέτει κάθε υποψήφιος, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής 
τους». Οι διευκρινήσεις της ανωτέρω Απόφασης είχαν κοινοποιηθεί σε όλες τις 
εταιρείες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό και αναρτήθηκαν 
στην ιστοσελίδα της ΓΔΑΕΕ 
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  γ. Το Πιστοποιητικό του Οργανισμού Διαχείρισης Διαρκούς 
Αξιοπλοΐας δεν είχε ζητηθεί ως μέρος του φακέλου των δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής. 
 
  3. Την απόρριψη του φακέλου δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής της 
εταιρείας «RUAG AG», διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του ΓΟ-9 παρ. 
1.2.3.1 (α) και (γ) και συγκεκριμένα ενώ είναι Ανώνυμη Εταιρεία : 
 
  α. Δεν κατατέθηκε η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.2.2.2 του ΓΟ-9 
υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.  
 
  β. Δεν κατατέθηκε απόσπασμα ποινικού μητρώου (παρ.1.2.2.1 του 
ΓΟ-9) του πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου 
της εταιρείας. 
 
 4. Στην εταιρεία «RUAG AG» δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής 
προσφυγής κατά της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 8 του 
ν.3978/2011,   παρέχεται όμως το δικαίωμα δικαστικής προστασίας σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις του κεφαλαίου Ι του ν.3978/2011.     
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