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ΠΡΟΣ: Kάθε ενδιαφερόμενο 
  

ΘΕΜΑ:   Διευκρινίσεις στη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου του έργου με τίτλο :«Λειτουργία και Συντήρηση της 
Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας (2021 – 2026)», Κωδ. 
Αναφοράς 5950 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ :  Το από 27.09.2021 (ΕΟΑΕ 104010/ID154668/06.10.2021) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
 

 
Ε1: Σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται: «α) να έχουν επαρκή και αποδεδειγμένη εμπειρία, με τουλάχιστον μια 
υλοποιημένη σύμβαση κατά τα δέκα τελευταία έτη, σε υπηρεσίες λειτουργίας και εργασίες 
συντήρησης οδικών σηράγγων εθνικού  δικτύου, συνολικού μήκους (μονού κλάδου) 
μεγαλύτερου των 1.000 μέτρων και κυκλοφοριακού φόρτου (ΕΜΗΚ οποιουδήποτε έτους) 
μεγαλύτερου των 2.000 οχημάτων ανά κατεύθυνση, οι οποίες διαθέτουν συστήματα 
τηλεματικής διαχείρισης, αυτοματισμών και εποπτείας που είναι διασυνδεδεμένα και 
ελέγχονται κεντρικά από Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (με σύστημα εποπτείας Η/Μ 
εγκαταστάσεων SCADA – αυτοματισμών και σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας ΤΜS)». 

 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε:  
α. ότι είναι δυνατή η χρήση εμπειρίας από εν εξελίξει συμβάσεις για τις οποίες 

βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών. Καθώς δεν αναφέρεται 
στα τεύχη απαιτούμενη διάρκεια της επικαλούμενης για την εμπειρία σύμβασης, 
παρακαλούμε διευκρινίστε τη διάρκεια που θεωρείται επαρκής.  

β. ότι είναι δυνατή η χρήση εμπειρίας από συμβάσεις λειτουργίας και συντήρησης 
αυτοκινητοδρόμων οι οποίοι περιλαμβάνουν και σήραγγες με τα απαιτούμενα 
από τη Διακήρυξη χαρακτηριστικά.  

 
Α1: α. Με τον όρο της παρ. 2.2.6. περ. α) της Διακήρυξης «υλοποιημένη σύμβαση κατά 

τα τελευταία 10 χρόνια …………» νοούνται συμβάσεις με έντεχνη και επιτυχώς 
ολοκληρωμένη υλοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2.2.9.2 
(Αποδεικτικά μέσα), περ. Β.4 της Διακήρυξης. Σημειώνεται δε, ότι δεν τίθεται 
απαίτηση ως προς τη χρονική διάρκεια των εν λόγω υλοποιημένων συμβάσεων. 

 
β. Η εμπειρία από συμβάσεις λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμων οι 

οποίοι περιλαμβάνουν και σήραγγες με τα απαιτούμενα από την Διακήρυξη 
χαρακτηριστικά, από μεμονωμένο οικονομικό φορέα είτε ένωση/σύμπραξη 
οικονομικών φορέων για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων της Διακήρυξης 
θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους 2.2.6 και 2.2.9.2-Β4 αυτής. 
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Ε2: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στην περίπτωση στήριξης σε ικανότητα τρίτων 

κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.2.8.1 της Διακήρυξης και προκειμένου να είναι 
δυνατή η Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών των 
αναφερομένων στην παρ. 2.2.9.1 της Διακήρυξης, μαζί με το ΕΕΕΣ του Υποψηφίου 
θα πρέπει να υποβληθεί και ΕΕΕΣ του τρίτου φορέα που παρέχει στήριξη.  

 
Α2: Επιβεβαιώνεται, η αναγκαιότητα υποβολής ΕΕΕΣ και για τον Οικονομικό Φορέα ο 

οποίος παρέχει στήριξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.8.1 της 
Διακήρυξης και την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν4412/2016. 

 
 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ 

 
 
Εσωτερική Διανομή 
1.Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 
2. Δ/νση Λειτουργίας και Συντήρησης 
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