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Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού» 
 

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

Α/Α Ερώτημα  Απάντηση 

1 Στις παραγράφους 1.2.8 και 1.3.11 του 
ΓΟ-9 (Δικαιολογητικά Ποιοτικής 
Επιλογής) «Διευκρινίζεται ότι ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί, 
ενδεχομένως και για μια δεδομένη 
σύμβαση, να επικαλεστεί τις δυνατότητες 
άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής 
φύσης των υφιστάμενων σχέσεων 
μεταξύ αυτού και του εν λόγω φορέων. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τα αναγκαία μέσα, προσκομίζοντας 
υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής δέσμευσης των 
εν λόγω φορέων». 

 
Περαιτέρω, η παράγραφος 3 του ΓΟ-9 
(Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής) 
ορίζει «Όταν υποβάλλεται αίτηση 
συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει 
ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για 
την εκτέλεση της σύμβασης στην 
περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, 
προσκομίζονται από τον υποψήφιο για 
κάθε υπεργολάβο τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 
και 2, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης». 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί 
εάν η εν λόγω υποχρέωση της 
παραγράφου 3, περί προσκόμισης του 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας επικαλείται τις 
δυνατότητες άλλων φορέων, 
ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 
υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού 
και των εν λόγω φορέων, 
προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση 
δέσμευσης των εν λόγω φορέων, με 
θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΓΟ-9 της 
Προκήρυξης του Διαγωνισμού 04/21. 
 
Διακριτή έννοια από τη δάνεια 
εμπειρία είναι η υπεργολαβία. Σε 
περίπτωση υποβολής αίτησης 
συμμετοχής από υποψήφιο που 
δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει 
υπεργολάβους για την εκτέλεση της 
σύμβασης στην περίπτωση που 
ανακηρυχθεί ανάδοχος, 
προσκομίζονται από τον υποψήφιο 
για κάθε υπεργολάβο που θα 
δηλώσει τα δικαιολογητικά ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 77 του ν.3978/2011, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιολογητικών που αφορούν στα 
κριτήρια οικονομικής – 
χρηματοπιστωτικής επάρκειας και 
τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας των υπεργολάβων. 
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συνόλου των δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 1 και 2 του 
ΓΟ-9, ισχύει και για τους τρίτους φορείς, 
στις δυνατότητες των οποίων κάνει 
επίκληση ο συμμετέχων οικονομικός 
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Ήτοι όπως μας επιβεβαιωθεί εάν 
απαιτείται οι συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς να προσκομίσουν, κατά το στάδιο 
ποιοτικής επιλογής, το σύνολο των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και 
για τους τρίτους φορείς, τις δυνατότητες 
των οποίων επικαλούνται, ή 
αποκλειστικά και μόνον την αναφερόμενη 
στις παραγράφους 1.2.8. και 1.3.11 
υπεύθυνη δήλωση δέσμευσή τους. 
 
Επίσης, σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα, ήτοι 
αν απαιτείται η προσκόμιση του συνόλου 
των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής 
και για τους τρίτους φορείς, στις 
δυνατότητες των οποίων κάνει επίκληση 
ο συμμετέχων οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης, 
παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιωθεί 
εάν, σε περίπτωση που η επίκληση 
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα τρίτων φορέων, απαιτείται 
υποβολή και δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής που αφορούν στην 
χρηματοοικονομική επάρκεια των τρίτων 
αυτών φορέων (καίτοι δεν γίνεται 
επίκληση αυτής από τον συμμετέχοντα). 
 
Τέλος, παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 77 του 
ν.3978/2011, σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης συμμετοχής από υποψήφιο που 
δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει 
υπεργολάβους για την εκτέλεση της 
σύμβασης στην περίπτωση που 
ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται 
από τον υποψήφιο για κάθε υπεργολάβο 
που θα δηλώσει τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής, πλην των 
δικαιολογητικών που αφορούν στα 
κριτήρια οικονομικής – 
χρηματοπιστωτικής επάρκειας και 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, 
εφόσον ο υποψήφιος δεν στηρίζεται για 
την πλήρωση των κριτηρίων αυτών 
στους εν λόγω υπεργολάβους. 
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2 Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιωθεί ότι 
επιτρέπεται, για την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς να κάνουν επίκληση στις 
δυνατότητες, και δη στην τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα τρίτων φορέων, 
οι οποίοι (τρίτοι φορείς) θα κάνουν 
επίκληση στις δυνατότητες, και δη στην 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
άλλων φορέων. Ήτοι, όπως μας 
επιβεβαιωθεί ότι είναι αποδεκτό από την 
Αναθέτουσα Αρχή ο τρίτος («δανείζων») 
να εισφέρει ικανότητα και εμπειρία δική 
του ή άλλου («έμμεσος δανεισμός», 
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 
14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), αρκεί να 
αποδεικνύεται η δέσμευση παροχής των 
αναγκαίων εγγυήσεων διασφάλισης της 
εκπλήρωσης της παροχής από τρίτους, 
τόσο μεταξύ του διαγωνιζόμενου 
οικονομικού φορέα και της δανείζουσας 
σε αυτόν όσο και μεταξύ αυτής (αμέσως 
δανείζουσας) και της εμμέσως 
δανείζουσας και υπό την προϋπόθεση 
ότι, στην περίπτωση αυτή, ο 
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας θα 
υποβάλει το σύνολο των δικαιολογητικών 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 
& 2 του ΓΟ-9 της διακήρυξης, σύμφωνα 
με τις διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής στο ανωτέρω 1ο ερώτημά μας, 
τόσο για τον αμέσως δανείζοντα τρίτο 
φορέα όσο και τον εμμέσως δανείζοντα 
τρίτο φορέα. 

Επιτρέπεται για την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς να κάνουν 
επίκληση στις δυνατότητες (τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα ή/και 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
επάρκεια) τρίτων φορέων (αμέσως 
δανειζόντων), οι οποίοι (τρίτοι 
φορείς) θα κάνουν επίκληση στις 
αντίστοιχες δυνατότητες άλλων 
φορέων (εμμέσως δανειζόντων), 
εφόσον προσκομισθούν υπεύθυνες 
δηλώσεις δέσμευσης τόσο των 
αμέσως όσο και των εμμέσως 
δανειζόντων εμπειρία ότι διαθέτουν 
τα απαιτούμενα μέσα για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

3 Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί 
ποιος είναι ο αποδεκτός χρόνος έκδοσης 
των δικαιολογητικών που 
προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (εκτός των 
Υπεύθυνων Δηλώσεων), τόσο κατά το 
στάδιο ποιοτικής επιλογής όσο και κατά 
το στάδιο της κατακύρωσης. Και 
ειδικότερα, παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινιστεί εάν για τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής, για τα οποία στη 
διακήρυξη δεν προσδιορίζεται ρητά ο 
χρόνος έκδοσής τους, εφαρμόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και ιδίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 
80 αυτού καθώς και τα οριζόμενα στα με 
αριθμ. Πρωτ. 5035/28-09-2019 και 
2210/19-04-2019 διευκρινιστικά έγγραφα 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
 
Περαιτέρω και ειδικά για τις Υπεύθυνες 

Γίνονται αποδεκτά από την 
αναθέτουσα αρχή όλα τα εν ισχύ, 
κατά τον χρόνο υποβολής του 
φακέλου δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής, έγγραφα και πιστοποιητικά 
που καταθέτει κάθε υποψήφιος, 
ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής 
τους. Ομοίως, γίνονται αποδεκτά 
όλα τα εν ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης σχετικά έγγραφα-
δικαιολογητικά. 
Αναφορικά με τις υπεύθυνες 
δηλώσεις ισχύουν οι προβλέψεις του 
άρθρου 3 του ν.4250/2014, ήτοι 
αυτές πρέπει να φέρουν ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
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Δηλώσεις, παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιώσει η Αναθέτουσα Αρχή ότι οι 
προσκομιζόμενες με τον φάκελο 
Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές 
εφόσον έχουν συνταχθεί και υπογραφεί 
μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, 
άλλως αν μπορούν να φέρουν 
ημερομηνία υπογραφής εντός των 
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν.4250/2014, άλλως όπως μας 
διευκρινίσετε τον χρόνο υπογραφής των 
εν λόγω Υπεύθυνων Δηλώσεων, 
λαμβανομένης υπόψη και της 
συμμετοχής αλλοδαπών οικονομικών 
φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να προβούν 
σε διαδικασία επικύρωσης της 
γνησιότητας της υπογραφής των 
σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων 
(apostille), κατόπιν δε να τις 
μεταφράσουν στην Ελληνική και να τις 
αποστείλουν στη χώρα μας. 

4 Στην παράγραφο 4.α. ΟΡΙΣΜΟΙ του 
παραρτήματος «Γ» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION SYSTEM-MS) 
Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), αναφέρεται ότι « Βασικά 
Κριτήρια: Συνιστούν απαράβατους και 
ουσιώδεις όρους και αποτελούν ισχυρές 
απαιτήσεις της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά 
είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την 
ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον 
οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο 
υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά 
τη διαδικασία της προεπιλογής. Τα 
βασικά κριτήρια απαρτίζονται από τις 
απαράβατες επιχειρησιακές και τεχνικές 
απαιτήσεις. 

 
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι εκ 
παραδρομής έχει τεθεί η αναφερόμενη 
φράση «τη διαδικασία της προεπιλογής» 
και ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
αναφέρεται στην παρούσα φάση της 
Ποιοτικής Επιλογής, καθώς η τεχνική και 
οικονομική προσφορά είναι αντικείμενο 
της επόμενης φάσης. 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους 
Γενικούς Όρους του 
Υποπρογράμματος θέματος, 
επιβεβαιώνεται ότι η εξασφάλιση των 
Βασικών Κριτηρίων ανάθεσης του 
έργου του εν λόγω 
Υποπρογράμματος εξετάζεται στο 
δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

5 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι υπεύθυνες 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις/ δεσμεύσεις 
των ΓΟ-13.1, 13.2, 13.3 (περί 
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δηλώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους ΓΟ-13 παρ.1, 2 & 3, ΓΟ-
14 παρ. 2, ΕΟ-8 παρ.8.16 και ΕΟ παρ. 
71.1.2 (περί προέλευσης και κατασκευής 
προϊόντων, αποδοχής ρήτρας 
κωδικοποίησης υλικών, ασφάλειας 
εφοδιασμού και προστασίας 
διαβαθμισμένων πληροφοριών 
αντίστοιχα) δεν απαιτείται να 
υποβληθούν (και) κατά το στάδιο 
ποιοτικής επιλογής με τον φάκελο 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, 
αλλά μόνον κατά το επόμενο στάδιο, από 
τους προεπιλεγέντες υποψηφίους που 
θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά. 

προέλευσης και κατασκευής 
προϊόντων), ΓΟ-14.2 (περί 
αποδοχής ρήτρας κωδικοποίησης 
υλικών), καθώς και των ΕΟ-8.16 
(περί ασφάλειας εφοδιασμού) και 
Ε0-71.1.2 (περί προστασίας 
διαβαθμισμένων πληροφοριών) 
πρέπει να περιλαμβάνονται εντός 
του φακέλου τεχνικής προσφοράς 
των υποψηφίων, όπως ρητά ορίζεται 
στον ΕΟ-12.1 και όχι εντός του 
φακέλου των δικαιολογητικών 
ποιοτικής τους επιλογής, ο οποίος 
περιλαμβάνει αποκλειστικά τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία του ΓΟ-9 
και ΕΟ-9. Συνακόλουθα, οι ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται 
στο στάδιο υποβολής της τεχνικής 
προσφοράς των υποψηφίων και όχι 
στο αρχικό στάδιο ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
ποιοτικής τους επιλογής. 

6 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή ότι με τον όρο 
«ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας» 
της παρ. 1.1.1.(β) του Παραρτήματος Α 
της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή 
αναφέρεται στο σχετικό Αναλυτικό 
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του 
Γ.Ε.ΜΗ. 

Το απαιτούμενο κατά το ΓΟ-
9.1.1.1.β νομιμοποιητικό έγγραφο 
εκπροσώπησης των ημεδαπών 
νομικών προσώπων με τη μορφή 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ή 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) αναφέρεται στο Αναλυτικό 
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο συστάθηκε και 
λειτουργεί με το ν.3419/2005 (ΦΕΚ 
Α΄297) ως ισχύει και στο οποίο 
υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι 
πράξεις και τα στοιχεία συμφώνως 
άρθρου 12 ν.4548/2018 (ΦΕΚ 
Α΄104) περί Α.Ε. και άρθρου 8 
ν.3190/1955 (ΦΕΚ Α΄91) περί Ε.Π.Ε. 
Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με το 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης, το Αναλυτικό 
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης δεν 
περιορίζεται στις αποφάσεις και 
στους αριθμούς καταχωρήσεων έως 
την παρούσα φάση των μεταβολών 
στην εκπροσώπηση της εταιρείας, 
αλλά αναγράφει και τα άτομα που 
την δεσμεύουν και τις 
παρασχεθείσες σε έκαστο εξ αυτών 
εξουσίες. Ως εκ τούτου, επειδή η 
ισχύουσα εκπροσώπηση ζητείται 
προς έλεγχο και απόδειξη της 
νόμιμης υπογραφής της προσφοράς, 
από το περιεχόμενο του 
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προσκομιστέου αποδεικτικού 
εγγράφου πρέπει να προκύπτει η 
θητεία, σύνθεση και εκπροσώπηση 
των μελών διοίκησης της εταιρείας 
και επομένως προσκομιστέο το 
Αναλυτικό Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης από την αρμόδια 
αρχή του Γ.Ε.ΜΗ. (πρβλ. απόφαση 
ΑΕΠΠ 106/2020, παρ. 31 έως 35, 
επί άρθρου 80 ν.4412/2016 
αναφορικά με τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης). 

7 Σύμφωνα με την παρ. 1.2.4.1 (α) και (β) 
του ΓΟ-9: 

 
«(α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν……….τον 
πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ,  
 
(β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
αντιστοίχως απ’ αυτούς». 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί, 
εάν, σε περίπτωση που οι ως άνω 
ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ και 
Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν 
συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί όλες οι 
υπεύθυνες δηλώσεις να 
συνυπογράφονται και από τα δύο αυτά 
πρόσωπα, ή εάν απαιτείται όπως 
εκδοθούν και υπογραφούν όλες οι 
υπεύθυνες δηλώσεις από κάθε ένα από 
τα πρόσωπα αυτά χωριστά ή εάν είναι 
αποδεκτό όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται μόνο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρείας, 
στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα 
εκπροσώπησης της εταιρείας, 
ανεξαρτήτως εάν στο πρόσωπο αυτού 
συντρέχουν και οι δυο ως άνω ιδιότητες 
(Προέδρου ΔΣ και Δ/ντος Συμβούλου) ή 
μόνο η μία εξ αυτών. 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που 
αφορούν στην προσωπική 
κατάσταση και επαγγελματική 
εμπειρία των υποψηφίων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 57, 58 & 65 του 
ν.3978/2011, όπως αυτά 
καθορίζονται στον ΓΟ-9.1.2.1 έως 
1.2.4, και εφόσον οι ως άνω 
ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ και 
Διευθύνοντος Συμβούλου, δεν 
συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, 
υπογράφονται ατομικά από κάθε ένα 
από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. 
 

8 Σύμφωνα με την παρ. 4 του ΓΟ-5: «Οι 
υποψήφιοι της παραγράφου 1 που 
συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, είτε 
οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.3978/2011 είτε 
εξαιρούνται από αυτό, υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν στην Αναθέτουσα Αρχή 
κατάλογο με τα στοιχεία κάθε συμφωνίας 
που πρόκειται να συνάψουν ή έχουν 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
9 του ν.3978/2011, όπως 
αποτυπώνεται και στο ΓΟ-5.4, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει τον σχετικό κατάλογο 
μετά τη σύναψη της σύμβασης και 
εντός τριάντα ημερών από τη 
σύναψη ή τροποποίησης των 
συμφωνιών που μνημονεύονται στον 
κατάλογο αυτό. 
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συνάψει, εγγράφως ή προφορικώς, με 
οποιονδήποτε προμηθευτή ή 
υπεργολάβο ή πάροχο υπηρεσίας ή 
σύμβουλο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του ν.3978/2011, η οποία 
σχετίζεται με το αντικείμενο της 
Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, 
μετά τη σύναψη της Σύμβασης, τον 
κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου 
μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψη 
ή τροποποίηση της σχετικής συμφωνίας. 
Η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα εξής στοιχεία: τα στοιχεία του 
αντισυμβαλλόμενου τρίτου, τη νομική και 
φορολογική του εγκατάσταση και 
συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου 
της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά και να 
λαμβάνει από τους Υποψήφιους της 
παραγράφου 1 και τους Αναδόχους 
οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία ή 
αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων 
εντός προθεσμίας που τάσσει με το 
αίτημά της». 
 
Περαιτέρω, η παράγραφος 3 του ΓΟ-9 
ορίζει ότι «Όταν υποβάλλεται αίτηση 
συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει 
ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για 
την εκτέλεση της σύμβασης στην 
περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, 
προσκομίζονται από τον υποψήφιο για 
κάθε υπεργολάβο τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 
και 2, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης». 
  
Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΟ-8.4.12: «Οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι προσκομίζουν για 
κάθε υπεργολάβο που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής ως παράγραφο 4 του 
άρθρου 77 του ν.3978/2011. Λόγο 
αποκλεισμού αποτελεί η μη 
συμμόρφωση των υπεργολάβων με όρο 
ποιοτικής επιλογής που αφορά στους 
υποψήφιους αναδόχους, ο οποίος 
καθορίζεται στο ΓΟ-9 και ΕΟ-9». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε εάν: 
 
(α) είναι υποχρεωτική η δήλωση των 
υπεργολάβων και άρα των στοιχείων 

Διαφορετική είναι η πρόβλεψη του 
ΓΟ-9.3 και του ΕΟ-8.4.12 που 
υποχρεώνει τον υποψήφιο ο οποίος 
δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει 
υπεργολάβο για την εκτέλεση 
μέρους της σύμβασης, να 
προσκομίσει στο αρχικό στάδιο 
ποιοτικής επιλογής τα σχετικά   
δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής 
και για τον κάθε υπεργολάβο που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 
 
Επομένως, επί του (α) υπο-
ερωτήματος, είναι υποχρεωτική για 
τον κάθε υποψήφιο, κατά το στάδιο 
ποιοτικής επιλογής του διαγωνισμού,  
η δήλωση των υπεργολάβων που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει και η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών 
ποιοτικής επιλογής στο πρόσωπό 
τους. Επί του (β) υποερωτήματος, η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να 
γνωρίζει τα στοιχεία των 
υπεργολάβων και να λάβει τα 
δικαιολογητικά ποιοτικής τους 
επιλογής στο αρχικό στάδιο 
ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων, 
προκειμένου να τα αξιολογήσει κατά 
το στάδιο αυτό. 
 
Επί του (γ) υποερωτήματος, οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 
οφείλουν να δηλώσουν τους 
υπεργολάβους οι οποίοι θα 
αναλάβουν να εκτελέσουν μέρος της 
σύμβασης, διότι από τον ορισμό της 
υπεργολαβίας στον ΓΟ-2/32 (άρθρο 
15 παρ.1.28) και σύμφωνα με το 
άρθρο 34 παρ. 2α΄ του ν.3978/2011, 
λαμβάνοντας υπόψη και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 10/20215 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, όχι μόνον δεν 
αποκλείεται η υπεργολαβική 
ανάθεση να αφορά σε τμήμα της 
σύμβασης, αλλά μάλιστα 
επιβάλλεται να αφορά μόνο σε 
μέρος της σύμβασης και όχι στο 
σύνολό της, διότι άλλως η 
υπεργολαβική σύμβαση θα 
υπέκρυπτε υποκατάσταση του 
αναδόχου  (βλ. ανωτέρω Κατευθ. 
Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τη διάκριση 
υπεργολαβίας και υποκατάστασης). 
Τέλος, επί του (δ) υπο-ερωτήματος, 
διευκρινίζεται ότι δεν τυγχάνει 

ΑΔΑ: Ψ3ΟΛ6-87Κ



 - 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις συμπληρώνουν την προκήρυξη του 
διαγωνισμού θέματος, αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτού. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
Ασμχος Αεράμυνας Ν. Οικονομάκης  
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

 
Μισαήλ Παπαδάκης 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
(Για τον Απουσιάζοντα Γενικό Διευθυντή) 

 

που αναφέρονται στην παρ. 5 (α) του 
ν.3978/2011, κατά το στάδιο ποιοτικής 
επιλογής του διαγωνισμού, 
 
(β) σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης στο ανωτέρω υπό (α) 
υποερώτημα, είναι δυνατή η πρόσθετη 
δήλωση νέου υπεργολάβου σε κάθε 
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
ήτοι και μετά την ολοκλήρωση του 
σταδίου ποιοτικής επιλογής, 
 
(γ) σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης στο ανωτέρω υπό (α) 
υποερώτημα, οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
δηλώσουν ως υπεργολάβους τους 
προμηθευτές εξοπλισμού, οι οποίοι δεν 
θα αναλάβουν να εκτελέσουν τμήμα της 
σύμβασης (δεδομένου ότι σύμφωνα με 
τον ΓΟ-2/32 και του άρθρου 15 του 
ν.3978/2011, ως «Υπεργολαβία» ορίζεται 
η «Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία 
συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός 
αναδόχου και ενός ή περισσοτέρων 
οικονομικών φορέων με σκοπό της 
εκτέλεση της Σύμβασης και έχει 
αντικείμενό της έργα, προμήθεια 
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών»), και 
 
(δ) τυγχάνει ή όχι εφαρμογής στην 
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία η 
διάταξη της παραγράφου 5 (β) του 
άρθρου 34 του ν.3978/2011. 

εφαρμογής στην παρούσα 
διαγωνιστική διαδικασία η διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 34 
του ν.3978/2011 στο σύνολό της. Η 
χρησιμοποίηση υπεργολάβων για 
την εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί 
δικαίωμα του αναδόχου και δεν 
υποχρεούται προς τούτο από την 
αναθέτουσα αρχή.  
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