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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αλίαρτος:   15/12/2016 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                               Αρ. πρωτ. : 10083 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Αθηνών 
                      Δημαρχείο 
                      32001 Αλίαρτος 
Τηλ.:             2268 3 -50214 
Fax. :             2268 0 22690 
Email:           technic1@aliartos.gov.gr    
 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του έργου: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση 

υφιστάμενης οδοποιίας εντός πυρόπληκτης περιοχής στο Τ.Κ Μαυρομματίου από ΧΑΔΑ 

έως Άγιο Γεώργιο»  συνολικού προϋπολογισμού 617.558,80  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων μετά από γραπτά 

αιτήματα οικονομικών φορέων και προς αποφυγή παρερμηνειών και διαφάνειας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα 

παρακάτω: 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1: 

 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ?  
Εάν κάποιος οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό ανάθεσης του έργου του 
θέματος και δεν προτίθεται να ορίσει Υπεργολάβο γιατί θα το εκτελέσει 100% ο ίδιος, θα 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ορίσει? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

 

Σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου και το Ν 4412/2016 δεν υπάρχει υποχρέωση του 

οικονομικού φορέα να αναθέσει σε τρίτους σε μορφή υπεργολαβίας τμήμα του έργου. 

Συνεπώς εάν δεν προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβία δεν θα το δηλώσει αφού δεν τίθεται 

τέτοιο θέμα και δεν θα  αποτελέσει λόγο αποκλεισμού. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2: 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΜΕ 
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΣΤΕ ΝΑ ΟΡΙΙΣΟΥΜΕ ? ΚΑΙ 
ΑΝ ΝΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΥ VΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Σύμφωνα με την διακήρυξη στο άρθρο 25 και την παράγραφο 25.1 Ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

Σύμφωνα με την διακήρυξη στο άρθρο 25 και την παράγραφο 25.4  Εάν το(α) τμήμα(τα) της 

σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α 

της παρούσας για τους υπεργολάβους, με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 

2 ν. 4412/2016και τα δικαιολογητικά του άρθρου 23, κατά περίπτωση. 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού του 

Επίσης σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά του Οικονομικού Φορέα 

και του Υπεργολάβου γίνεται αναφορά στα άρθρα 131, 132, 73, 74, 79 του Ν.4412/16 και 

στα άρθρα 22 και 23 της διακήρυξης του έργου. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3: 

ΕΑΝ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ,ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ? ΚΑΙ ΠΟΙΟ  ΕΙΝΑΙ TO ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕ! ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Σύμφωνα με την διακήρυξη στο άρθρο 25 και την παράγραφο 25.1 Ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

Η  άποψη της υπηρεσίας για το ελάχιστο ποσοστό ανάθεσης υπεργολαβίας είναι ότι δεν 

αναφέρεται κάπου που να προσδιορίζεται, ενώ αντιθέτως σύμφωνα με την διακήρυξη στο 

άρθρο 25 και την παράγραφο 25.4  Εάν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)  της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή: 
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α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας για τους υπεργολάβους, με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 

4412/2016και τα δικαιολογητικά του άρθρου 23, κατά περίπτωση. 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 

όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 4: 

ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑI ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ , ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ 
ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου και το Ν 4412/2016 δεν υπάρχει υποχρέωση του 

οικονομικού φορέα να αναθέσει σε τρίτους σε μορφή υπεργολαβίας τμήμα του έργου. 

Συνεπώς εάν δεν προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβία δεν θα το δηλώσει αφού δεν τίθεται 

τέτοιο θέμα. 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 5: 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣVΜΜΕΤΟΧΗΣ? ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι: 9088/21-11-2016 

Ο αριθμός του ΚΗΜΔΗΣ είναι:  16PROC005422681 2016-11-21 

 

Σύμφωνα με την διακήρυξη στο άρθρο 15 και την παράγραφο 15.2  στις εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία από α) ...εως  ι)…. 

Ιδιαιτέρως σχετικά με την παράγραφο : «…η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού …», 

η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι και τα δύο και το καθένα ξεχωριστά αποτελούν στοιχείο της 

σχετικής διακήρυξης και δεν αποτελεί πρόβλημα εάν αναγραφεί στην εγγύηση συμμετοχής το 

ένα από τα δύο. 
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Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 15-12-2016 

 

ΛΟΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 

  Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 15-12-2016 

 

 

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 


