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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03/2019 

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – FOLLOW ON SUPPORT (FOS) 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ C-27J»  

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

   

  Κατόπιν ερωτημάτων προς παροχή διευκρινήσεων που τέθηκαν στα 
πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, γνωρίζονται τα ακόλουθα : 

1. Επί του ερωτήματος για τα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την πρώτη φάση της ποιοτικής επιλογής, γνωρίζεται ότι τα 
έγγραφα/δικαιολογητικά για το πρώτο στάδιο της ποιοτικής επιλογής, είναι αυτά που 
περιέχονται στους ΓΟ-9 και ΕΟ-9 της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πέραν των 
ανωτέρω στον ΓΟ-10 παραγρ.1.6 αναφέρεται :     
«…………και τα τυχόν επιπροσθέτως αιτούμενα που καθορίζονται στους αντίστοιχους 
Ειδικούς Όρους». Επί παραδείγματι γνωρίζεται ότι στα δικαιολογητικά ποιοτικής 
επιλογής, ζητείται ρητά υπεύθυνη δήλωση βάση του ΕΟ-8 παραγρ. 13.2. 
 
 

2. Επί του ερωτήματος, αναφορικά με το περιεχόμενο της έννοιας 
«λοιπές πληροφορίες και στοιχεία» στο ΓΟ-9.1.1.3(α), γνωρίζεται ότι περιλαμβάνει 
τις αντίστοιχες πληροφορίες και στοιχεία του ΓΟ-9.1.1.1 για τα ημεδαπά νομικά 
πρόσωπα και συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά των (δ), (ε) και (στ) υποπαραγράφων. 

    

3. Επί του ερωτήματος, αναφορικά με την απαίτηση του ΓΟ-9.1.1.1(στ) για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, γνωρίζεται ότι 
λήφθηκαν υπόψη τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4, 8, 9 και 10 του άρθρου 8 
του ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30) για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε 
αντιπαραβολή με τις λοιπές παραγράφους του άρθρου 8 του ν.3310/2005 (ΦΕΚ 
Α΄30), το άρθρο 1 του πδ 82/1996 (ΦΕΚ Α΄66) καθώς και τα άρθρα 40 και 184 του 
ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104) για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες. Από τις ανωτέρω 
διατάξεις και τη πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων (βλ. ενδεικτικά 
απόφαση Επιτροπής Αναστολών Συμβουλίου Επικρατείας με αριθ. 28/2017 και 



απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αριθ. 424/2014) προκύπτει σαφής και 
πρόδηλη υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών, 
ως τυπική εκ του νόμου προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή τους σε 
διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με οικονομικό 
αντικείμενο άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, η οποία εκπληρώνεται με 
τον προσδιορισμό μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας, εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην 
ανωνύμου εταιρείας όλων τελικών μετόχων τους, στην περίπτωση δε που από τη 
μετοχική διάρθρωση προκύπτουν άλλες ανώνυμες εταιρείες, η υποχρέωση περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών συνεχίζεται μέχρι προσδιορισμού των απώτερων 
μετόχων νομικής φύσης πλην ανωνύμου εταιρείας. Ειδικότερα όμως για τις 
αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, ή 
κατέχουν εταιρικά μερίδια ελληνικών, ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών που 
συμμετέχουν σε αυτούς, ισχύει η κάτωθι διάκριση: 

         (α) Εφόσον το δίκαιο της χώρας στην οποία εδρεύει η αλλοδαπή 
ανώνυμη εταιρεία επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς της, ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα την ονομαστικοποίηση των μετοχών στο σύνολό τους 
μέχρι φυσικού προσώπου, η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή 
τα ακόλουθα έγγραφα: 

               (1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, κατά το δίκαιο του κράτους 
της έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το 
ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι 
μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την 
υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα 
αρχή, τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει 
μετατραπεί σε ονομαστικές. 

              (2) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων και τον αριθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
τηρούμενο βιβλίο μετόχων, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, με 
ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 
υποψηφιότητας. 

              (3) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας, που έχει 
συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 
υποψηφιότητας. 

      (β) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών 
κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία εδρεύει η αλλοδαπή εταιρεία, η τελευταία 
οφείλει να προσκομίσει τα κάτωθι : 

             (1) Σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας που εδρεύει η 
εταιρεία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ειδάλλως σχετική υπεύθυνη δήλωση 
της υποψήφιας εταιρείας.  

             (2) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών, ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, 
υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών, ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη 



περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 
γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει 
έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή αποδείξει 
τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των 
μετόχων.  

      (γ) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 
προσώπου δεν ισχύει για τις αλλοδαπές εταιρείες που είναι εισηγμένες στα 
Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Σε αυτή την περίπτωση,  
απαιτείται ένορκη βεβαίωση, ή εφόσον αυτή δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία του 
κράτους που εδρεύει η εταιρεία, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής, ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΓΟ-9.1.1.3(β).     

      (δ)  Αναφορικά με τον τρόπο υποβολής, τα ανωτέρω έγγραφα, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και καταστάσεις προσκομίζονται 
στην αναθέτουσα αρχή από την υποψήφια αλλοδαπή εταιρεία κατά την υποβολή του 
φακέλου συμμετοχής της, επί ποινή απαραδέκτου και υποβάλλονται ενημερωμένα 
από την ανάδοχο εταιρεία πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους που εδρεύει η υποψήφια εταιρεία και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. 

 

4. Επί του ερωτήματος, αναφορικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις που 
οφείλουν να συμπεριλάβουν στο φάκελο συμμετοχής τους τα νομικά πρόσωπα, ρητά 
αναγράφεται στο ΓΟ-9.1.1.3 ότι στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών οι 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της εταιρείας. Επομένως, απαιτείται και ταυτόχρονα αρκεί η υπογραφή των ανωτέρω 
φυσικών προσώπων, ουδεμία δε αναφορά γίνεται στον όρο «επικεφαλής τομέα», η 
έννοια του οποίου εξάλλου δεν προσδιορίζεται νομικά, αλλά κρίνεται κατά 
περίπτωση.  

 

5. Επί του ερωτήματος, αναφορικά με την έννοια του όρου 
«υπεργολάβου» και τη διάκρισή του από τον όρο «κύριο υποκατασκευαστή», 
λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα για την υπεργολαβία στο ΓΟ-2.31, ΓΟ-9.3 και ΕΟ-
8.14 της διακήρυξης και κατ’ επέκταση στα άρθρα 15 παρ.1(28), 34 και 69-72 του 
ν.3978/2011, που αποτελούν μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των άρθρων 1(22), 21, 50-
54 της Οδηγίας 2009/81, σε αντιπαραβολή με το ΓΟ-13 και το άρθρο 82 του 
ν.3978/2011 για την προέλευση και κατασκευή του τελικού προϊόντος. Από τις 
προαναφερθείσες διατάξεις συμπεραίνεται ότι, η έννοια του «υπεργολάβου» είναι 
διακριτή από την έννοια του «υποκατασκευαστή» και συνακόλουθα οι απαιτήσεις της 
υπεργολαβίας, όπως ορίζονται στο ΓΟ-9.3 και ΕΟ-8.14 της διακήρυξης, μεταξύ των 
οποίων και η προσκόμιση για κάθε υπεργολάβο που δηλώνει ο υποψήφιος των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο ΓΟ-9, ΕΟ-9 και στο 
άρθρο 77 του ν.3978/2011, δεν ισχύουν για τον υποκατασκευαστή του τελικού 
προϊόντος, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στη δήλωση του ΓΟ-13.2 και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν.3978/2011, επί ποινή απαραδέκτου της 
προσφοράς του υποψηφίου. 



      

6. Επί του ερωτήματος, αναφορικά με το περιεχόμενο της υπεύθυνης 
δήλωσης που προβλέπεται στον ΕΟ-8.13.2, γνωρίζεται ότι αφορά στις απαιτήσεις 
του ΕΟ-8.13.1 και συνεπώς με την εν λόγω δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει 
συμμόρφωση προς τις φορολογικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές υποχρεώσεις 
της χώρας όπου θα εκτελεστούν τα έργα, ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες στα 
πλαίσια της υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης. 

     

7. Επί του ερωτήματος, αναφορικά με τυχόν πρόσθετες υπεύθυνες 
δηλώσεις, πέραν των προβλεπομένων στο ΓΟ-9.1.2.2.2, ΓΟ-10.1.12 και ΕΟ-8.13, 
που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι στο πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, δηλαδή στο στάδιο της ποιοτικής τους επιλογής, γνωρίζεται ότι 
συμπεριλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις του ΕΟ-8.14 (για τους υπεργολάβους, 
εφόσον δηλώνονται από τον υποψήφιο), ΕΟ-8.15 (για την ασφάλεια πληροφοριών) 
και ΕΟ-8.16 (για την ασφάλεια εφοδιασμού), καθώς και κάθε υπεύθυνη δήλωση που 
αντικαθιστά την έλλειψη αντίστοιχης ένορκης βεβαίωσης για κάθε  δικαιολογητικό, το 
οποίο αδυνατεί να προσκομίσει ο υποψήφιος λόγω του διαφορετικού νομικού 
καθεστώτος του κράτους προέλευσης, ή καταγωγής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο ΓΟ-9.1.1.3(β) και στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 57 του 
ν.3978/2011.  

 

 

8. Επί του ερωτήματος, αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των 
υπευθύνων δηλώσεων, πέραν των άρθρων 1 και 3 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) περί 
διοικητικών απλουστεύσεων των διαδικασιών, ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου 78 
του ν.3978/2011 και ειδικότερα εν προκειμένω ο ΓΟ-10.3, κατά τον οποίο τα 
δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα, ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα, ενώ ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες και 
να φέρουν θεώρηση αρμοδίως του γνησίου της υπογραφής. Επισημαίνεται  
περαιτέρω ότι, τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα και επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να 
είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της 
Χάγης, ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της 
Συνθήκης του Λονδίνου, ή άνευ θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική 
διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου). 

 

 

9. Επί του ερωτήματος αν ο όρος «Τελικό Προϊόν» εννοεί το αεροσκάφος 
C-27J, σας γνωρίζεται ότι το «τελικό προϊόν», του οποίου η εν συνεχεία υποστήριξη 
(ΕΣΥ – FOS) αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού θέματος, είναι το Ο/Σ  Α/Φ C-
27J. 

 

 



    10.  Επί του ερωτήματος αναφορικά με την αιτούμενη δήλωση του ΓΟ-39 
παραγρ. 1 «Ρήτρα Κωδικοποίησης» γνωρίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση του ΓΟ-39.3 
που αφορά στη ρήτρα ακεραιότητας, όπως ορίζεται ρητά και στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 10 του ν.3978/2011, προσκομίζεται στο στάδιο της κατακύρωσης της 
σύμβασης από τον προσωρινό ανάδοχο, τηρουμένης της διαδικασίας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 78 και στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 88 του ν.3978/2011.    

 
 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Κυριάκος Κυριακίδης 
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