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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝ ISO 9001:2008 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο  
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης 

με τίτλο:  
 
«Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Oδού: Τμήμα: «Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά 
Σύνορα» (κωδ. 70.2.2) Υποτμήμα: «Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», 
Κωδικός Αναφοράς 5526 

 
ΣΧΕΤ.: Τo υπ’ αρ. πρωτ. 50954/12.12.2017 έγγραφo υποβολής ερωτήσεων.  
 
 
Ε1: Σύμφωνα με το άρθρο 22.Δ.(β) της διακήρυξης, για τη σύννομη συμμετοχή τους στο 

διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδείξουν την ύπαρξη κατάλληλης τεχνικής 
ικανότητας, αποδεικνύοντας ότι έχουν κατασκευάσει - μεταξύ άλλων - "οδούς κατηγορίας Α3, 
διατομής γ2 κατά ΟΜΟΕ-Δ, μήκους τουλάχιστον 6 χλμ.". Παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιώσετε ότι η σχετική εμπειρία δύναται να προέλθει όχι μόνο από την κατασκευή οδών 
αποκλειστικά διατομής γ2 αλλά και από την κατασκευή οδών με χαρακτηριστικά διατομής 
(όπως αυτά προσδιορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο 41/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ) ανώτερα από 
τη γ2. Σε τέτοια περίπτωση, πως τροποποιείται (αν τροποποιείται) η απαίτηση περί 
κατασκευής μήκους 6χλμ. (για παράδειγμα 1 χλμ. αυτοκινητόδρομου ισοδυναμεί με 3 χλμ. 
οδού διατομής γ2); Τέλος, επιβεβαιώστε μας ότι γίνεται δεκτή και εμπειρία από 
κατασκευασμένες οδούς στο εξωτερικό (οι οποίες προφανώς δεν μπορούν να 
αντιστοιχηθούν ακριβώς με αυτές που προβλέπονται στην ανωτέρω εγκύκλιο), αρκεί να 
έχουν χαρακτηριστικά ανώτερα της διατομής γ2 της ανωτέρω εγκυκλίου. 
 

Α1: Δεδομένης της ύπαρξης σχετικής Υπουργικής Απόφασης, το περιεχόμενο της οποίας είναι 
προφανώς δεσμευτικό, ισχύει ότι η εμπειρία μπορεί να προέλθει από τη κατασκευή οδών 
διατομής ανώτερης από τη γ2, ωστόσο δεν διαφοροποιείται η απαίτηση για κατασκευή οδού 
με διατομή γ2 μήκους 6 χλμ., αφού συντελεστής ή μέθοδος αναγωγής δεν ορίζεται στην 
Υπουργική Απόφαση. Επομένως, εμπειρία στη κατασκευή Α χιλ. οδού κατηγορίας ανώτερη 
της γ2 θα λαμβάνονται ως εμπειρία κατασκευής Α χιλ. οδού κατηγορίας γ2. 

 
 
Ε2: Στο άρθρο 23.6 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά μέσα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του 

άρθρου 22.Δ.(β) νοούνται τα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής που 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιώσετε ότι γίνονται αποδεκτά και οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 
του φορέα κατασκευής, που δεν είναι απαραίτητα αυτά που έχουν εκδοθεί με βάση την 
ανωτέρω εγκύκλιο, αρκεί να αποδεικνύουν τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ.(β). 

 
Α2: Η αναφορά, στο άρθρο 23.6 της διακήρυξης «Δικαιολογητικά Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ» - όπου περιγράφονται τα αποδεικτικά 
στοιχεία για τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί -, «σύμφωνα με την συγκεκριμένη εγκύκλιο», 
επισημαίνει την αναγκαιότητα στα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά να συμπεριλαμβάνονται 
όλα εκείνα τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την πιστοποίηση της προσκομιζόμενης 
από τον οικονομικό φορέα εμπειρίας. 
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Τα ποιοτικά αυτά στοιχεία περιγράφονται στην συνέχεια της σχετικής παραγράφου.  
 
Η απαιτούμενη εμπειρία του άρθρου 22.Δ.(β) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό καλής 
εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθμ. 
πρωτ. Δ15/οικ/23/24-1-99), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η 
συνολική αξία του, ο χρόνος εκτέλεσής του ή το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι 
εργασίες εκτέλεσης, και το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ή του 
συνεργαζόμενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα 
και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.  
 
Συνεπώς θα γίνονται δεκτά αντίγραφα πιστοποιητικών / πιστοποιητικά των κυρίων των έργων 
ή των φορέων κατασκευής που ικανοποιούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις. 
....ανεξάρτητα του μορφότυπού τους. 

 
Ε3: Σε περίπτωση που - για κάποιον διαγωνιζόμενο - η απαιτούμενη τεχνική ικανότητα του 

άρθρου 22.Δ.(β) της διακήρυξης προέρχεται από έργο που έχει κατασκευαστεί από 
κοινοπραξία ή υπεργολαβία στην οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, παρακαλούμε όπως 
μας επιβεβαιώσετε ότι - για το συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο - θα προσμετρηθεί ολόκληρη η 
εμπειρία που προκύπτει από το εν λόγω έργο, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζόμενου στην κατασκευάστρια κοινοπραξία. 

 
Α3: Για την προσμετρώμενη εμπειρία που προέρχεται από έργο που έχει κατασκευαστεί από 

κοινοπραξία ή υπεργολαβία στην οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 
έχουν εφαρμογή το άρθρο 165 §2 του Ν.4412/2016 και κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 
99 του Ν.3669/2008 αναφορικά με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών εργοληπτικής 
επιχείρησης. 

 
Ε4: Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά μέσα μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού (άρθρο 22.Α) και ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής (άρθρα 22.Β-22.Δ), 
μπορούν να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη από την εκάστοτε κρίσιμη 
ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 23.2 (δηλαδή: α. κατά 
την υποβολή της προσφοράς, β. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου και γ. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επικαιροποίησης);.  
Εννοείται ότι τα συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, παρ' όλο που έχουν εκδοθεί σε 
μεταγενέστερο χρόνο, θα πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή την 
ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής κατά την κρίσιμη (προγενέστερη) ημερομηνία. 

  
Α4 : Ο κάθε διαγωνιζόμενος για την έγκυρη συμμετοχή του στον διαγωνισμό οφείλει να  πληροί τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  
Στο άρθρο 23 της Διακήρυξης αναφέρονται: 
i. στην 2η παρ. του άρθρου 23.1: «Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας.» 

ii. στην 1η παρ. του άρθρου 23.2: «Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 
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4.2 (α) και (β) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (στ) της 
παρούσας.» 

 
Κατά συνέπεια τα δικαιολογητικά κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει να αποδεικνύουν ότι 
ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την διακήρυξη σε κάθε ένα από τα 
προαναφερόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 
έκδοσης των ως άνω πιστοποιητικών.   

 

 
 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οικονομικών 
2. Γενική Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Λειτουργίας 
3. Διεύθυνση Εποπτείας Έργων 
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