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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -  

                     ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

 
12.2.4 (Φάκελος Α-Δικαιολογητικά συμμετοχής), η ορθή διατύπωση της παραγράφου έχει ως 

εξής: «Στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

υπεργολάβο, οφείλει να το δηλώσει στο σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. και εφόσον το τμήμα αυτό 

υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί, 

τότε Τ.Ε.Υ.Δ. υποβάλλεται και από τον υπεργολάβο».  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Διευκρινίστε μας με αριθμητική απάντηση (ποσοστιαία) ποιό είναι το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο υπεργολαβίας το οποίο δέχεστε στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, προβλέπεται τμήμα μόνον της Σύμβασης να ανατίθεται 

σε υπεργολάβο, χωρίς να διευκρινίζεται το ανώτατο ποσοστό (σύμφωνα και με το Νόμο 4412/16, 

άρθρο 287). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. Ενημερώστε μας ρητώς εάν απαιτείται κατά την υποβολή συμμετοχής προσκόμιση 

ένορκης βεβαίωσης περί επιβολής υψηλού ή πολύ υψηλού προστίμου από το ΣΕΠΕ ή απαιτείται 

στο στάδιο κατακύρωσης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης περί επιβολής προστίμου απαιτείται μόνον για τον 

Προσωρινό Ανάδοχο (Παράρτημα 7, Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3. Ο υπεργολάβος υποχρεούται να πληροί την επαγγελματική τεχνική ικανότητα, αν 

ναι πρέπει να την πληροί και με συμμετοχή κάτω του 30%. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Ο υπεργολάβος απαιτείται να υποβάλλει όλα τα Δικαιολογητικά  Προσωρινού 

Αναδόχου, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 7, συμπεριλαμβανομένης της 

επαγγελματικής-τεχνικής ικανότητας, εφόσον συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 30% (Παράρτημα 

7, Ε. Υπεργολαβία). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4. Αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη η ύπαρξη Πίνακα Περιεχομένων. Αυτό ισχύει και 

για τον φάκελο οικονομικής προσφοράς, δεδομένου ότι σε αυτόν τον φάκελο επί ποινή 

αποκλεισμού πρέπει να υπάρχει μόνον η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Ο Πίνακας Περιεχομένων απαιτείται μόνον για τον Φάκελο Β'-Τεχνική Προσφορά, 

του οποίου τα έγγραφα είναι οπωσδήποτε περισσότερα του ενός.  

 

 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΛΕΠΟΥ, 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ 
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