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ΠΡΟΣ: Kάθε ενδιαφερόμενο 
  

ΘΕΜΑ:   Διευκρινίσεις στη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου του έργου με τίτλο : «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Oδού: 
Τμήματα: «Εχίνος – Μελίβοια» (70.2.1) και «Μελίβοια – 
Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (70.2.2) - Υποτμήμα: «Παράκαμψη 
Μελιβοίων  - Δημάριο» Κωδ. Αναφοράς 5932 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ :  α) Το από 27.08.2021 (ΕΟΑΕ 102566/ID152291/30.08.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
β) Το από 14.09.2021 (ΕΟΑΕ 103176/ID153307/15.09.2021) έγγραφο 
υποβολής ερωτήσεων 

 
Ερώτημα 1ο:  
Σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν.4764/2020  “1. Αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 
3 της περ. β ́ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 
(Α ́ 112) από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021. 
2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Ιανουαρίου 
2021 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων 
στο Μητρώο Μελετητών (ΜΗ.Τ.Ε.), στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας 
Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται 
από τις αντίστοιχες Επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες 
του π.δ. διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021”. 
 
Επιπρόσθετα με το άρθρο 74 του Ν.4821/2021 “1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της 
παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β' της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 
64 του π.δ.71/2019 (Α' 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. 
2.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 
2021 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο 
Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές 
του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του προεδρικού διατάγματος 
διατάξεις.  
Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται, εξακολουθούν να ισχύουν έως 
την 31η.12.2022”, και επομένως οι διατάξεις του π.δ. 71/19 δεν ισχύουν σήμερα . 
 
Ενόψει των ανωτέρω και σχετικά:  
1. Σχετικά με την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σημειώνουμε τα 
εξής: 
α. Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης οι απαιτήσεις σε Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αυτές που ορίζονται στις παρ. 2-9 του άρθρου 51 του 
Π.Δ. 71/19. 
β. Στο άρθρο 23.5 της Διακήρυξης αναφέρονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
ως άνω Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ως εξής: 
“Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.Ε.Π ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: - 
είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. (6ης τάξης κατηγορίας Οδοποιίας), η οποία 
αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών.....” 
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γ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα κριτήρια κατάταξης των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στις τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για τις διάφορες κατηγορίες έργων είναι αυτά που 
προβλέπονται στο Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα. 
Δεδομένων, λοιπόν, των αναφερομένων στα ανωτέρω (α) εως (γ), οι απαιτήσεις 
Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα έπρεπε να αναφέρονται στις ισχύουσες 
διατάξεις του Ν. 3669/2008, καθώς τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης 
δεν αποτελούν τη δεδομένη χρονική στιγμή κριτήρια κατάταξης μιας εργοληπτικής 
επιχείρησης στις τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. και κατά συνέπεια τα εργοληπτικά πτυχία Μ.Ε.Ε.Π. 
που είναι σε ισχύ δεν αποτελούν απόδειξη για κανένα από τα ζητούμενα κριτήρια. 
Παρακαλούμε να διευκρινιστούν οι όροι της Διακήρυξης σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
2. Σχετικά με την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σημειώνουμε τα εξής: 
Τα κριτήρια της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 22.Δ της Διακήρυξης 
αναφέρονται στα άρθρα 52 & 53 του Π.Δ. 71/19, ενώ ως αποδεικτικό μέσο της ως άνω 
ικανότητας ζητείται το εργοληπτικό πτυχίο εταιρείας εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 6η τάξη. 
Ομοίως, κατά τα ανωτέρω, οι απαιτήσεις Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα έπρεπε 
να αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, καθώς τα αναγραφόμενα στο 
άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης δεν αποτελούν τη δεδομένη χρονική στιγμή κριτήρια 
κατάταξης μιας εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. και κατά συνέπεια τα 
εργοληπτικά πτυχία Μ.Ε.Ε.Π. που είναι σε ισχύ δεν αποτελούν απόδειξη για κανένα από 
τα ζητούμενα κριτήρια. 
Παρακαλούμε να διευκρινιστούν οι όροι της Διακήρυξης σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  
Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητες οι παραπάνω διευκρινίσεις, όπως έχουν ήδη δοθεί 
και σε διαδικασίες δημοπράτησης άλλων έργων του δημοσίου, ιδιαίτερα δε καθώς το 
εγκεκριμένο ΕΕΕΣ της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτεί τη συμπλήρωση 
πεδίου Γενικής Καταλληλότητας (Μέρος IV,α) και όχι των επιμέρους ενοτήτων του 
Μέρους IV (θεωρώντας συνεπώς ότι η κατάταξη ελληνικής επιχείρησης στην 6η τάξη και 
άνω του ΜΕΕΠ αρκεί για την απόδειξη των κριτηρίων 22.Γ και 22.Δ της Διακήρυξης). 
 
Απάντηση : 
 
H Διακήρυξη του έργου του θέματος συντάχθηκε με βάση την δημοσιευμένη στις 
03.06.2021 πρότυπη Διακήρυξη της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
 
Στην πρότυπη Διακήρυξη για την συμπλήρωση των άρθρων 22.Γ & 22.Δ  «Οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια» και «Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» 
αντίστοιχα, γίνεται η ακόλουθη επισήμανση: 
 

[Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), 
για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού 
και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν 
γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το 
τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί 
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να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από 
την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται 
από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της] 

Από την παραπάνω επισήμανση συνάγεται ότι τα προαναφερόμενα κριτήρια/ απαιτήσεις 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 71/2019 (Α’ 112). 
Επιπλέον στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ υπάρχουν οι υποσημειώσεις με αριθμό 137 & 139 
όπου σαφώς επισημαίνεται ότι: 
«…Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 
του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και έως την πλήρη 
έναρξη ισχύος του  τελευταίου, επισημαίνεται ότι,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις 
σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των 
ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των 
προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου.» 
 
Η ίδια ακριβώς επισήμανση και οι ίδιες υποσημειώσεις υπάρχουν και στην πρότυπη 
Διακήρυξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ με ημερομηνία 01.09.2021, 
δηλαδή μετά την έκδοση του Ν.4821/2021. 
 
Σχετικά με την απόδειξη των παραπάνω απαιτήσεων στα άρθρα 23.5(α) και 23.6(α) της 
Διακήρυξης του έργου αλλά και της πρότυπης με έκδοση 03.06.2021 ρητά ορίζεται ότι η 
σχετική επάρκεια / ικανότητα: 
 
«(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 

πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, 
σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του 
τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από την ως 
άνω  βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. « 

  
Ερώτημα 2ο:  

 
Στο ΕΕΕΣ που διατίθεται από την πλατφόρμα του ως άνω διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ 
(182208) δεν επιτρέπεται η επεξεργασία και αναγραφή στοιχείων σχετικά με τις 
παραγράφους 22.Γ και 22.Δ, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 6ης τάξης γενικό δεν απαιτείται να 
αποδείξουν την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια ούτε την τεχνική και 
επαγγελματική τους ικανότητα αφού καλύπτονται από τη σχετική εγγραφή τους στο 
ΜΕΕΠ και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια του άρθρου 22.Γ και 
ούτε απαιτείται η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την Τεχνική 
και Επαγγελματική Ικανότητα του άρθρου 22.Δ της διακήρυξης.  
Επίσης, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται ούτε η συμπλήρωση της 
Ενότητας α του Μέρους ΙV του ΕΕΕΣ σχετικά με τη δήλωση μη υπέρβασης των 
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ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων καθώς 
δεν επιτρέπεται από το αρχείο του ΕΕΕΣ επέμβαση σε αυτό το χωρίο.  

 
Απάντηση 2o: 
 
Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο) 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ, κεφάλαιο 3.4 Μέρος 
IV:Κριτήρια επιλογής (σελ.23),  
«η Αναθέτουσα Αρχή, έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει στα έγγραφα της σύμβασης: 
 
 είτε μόνο την συμπλήρωση, εκ μέρους των Ο.Φ., της Ενότητας α «Γενική ένδειξη για 

όλα τα κριτήρια επιλογής» 
 είτε την αναλυτική συμπλήρωση από μέρους τους των πεδίων των Ενοτήτων Α έως και 

Δ του Μέρους ΙV,  
κατά περίπτωση. 
 
Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω γενικής ένδειξης εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής επιτρέπεται μόνο εφόσον η τελευταία έχει δηλώσει ρητά στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, ότι οι οικονομικοί φορείς 
συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». 
 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει αντίστοιχα το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, 
απαλείφοντας τις Ενότητες Α έως Δ του Μέρους ΙV 45, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση 
στους οικονομικούς φορείς.» 
  
Κατ εφαρμογή των παραπάνω στο άρθρο 23 της Διακήρυξης του έργου του θέματος 
(τελευταία παράγραφος) επισημαίνεται ότι:  
 

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του 
Μέρους ΙV του ΕΕΕΣ χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 
ενότητα του Μέρους ΙV. 

 
 ενώ και το ΕΕΕΣ έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. 
 
Τέλος, δεν απαιτείται η συμπλήρωση που αφορά στο ανεκτέλεστο καθώς εντάσσεται στις 
«λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις», του πεδίου (6) του μέρους ΙV.Β 
«Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα και την Κ.Ο. 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
 

 
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ 

Εσωτερική Διανομή 
1.Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
2. Δ/νση Κατασκευών 
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