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ΠΡΟΣ: Kάθε ενδιαφερόμενο 
  

ΘΕΜΑ:   Διευκρινίσεις στη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς 
– Πτολεμαΐδας Άξονας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης 
με σήραγγα στην Κλεισούρα» Κωδ. Αναφοράς 6000 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ :  α) Το από 08.03.2022 (ΕΟΑΕ 109352/ID162626/08.03.2022) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων  
 
Ερώτημα 1ο:  
 
Στην παρ. 22.Γ της Διακήρυξης αναφέρεται: «Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν 
οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει…….» 
Στην παρ. 23.1 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες 
δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, 
Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές 
οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις»». 
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. 
 
Δεδομένου ότι στο ΕΕΕΣ που διατίθεται από την πλατφόρμα του ως άνω διαγωνισμού 
του ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπεται η αναγραφή στοιχείων σχετικά με τις παραγράφους 22.Γ 
και 22.Δ, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι προσφέροντες θα δηλώσουν το ανεκτέλεστο  
υπόλοιπο εργολαβικών με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση την οποία θα υποβάλλουν 
μαζί με το ΕΕΕΣ. 
 
Απάντηση 1o: 
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, σύμφωνα με την παρ. 23.1 της Διακήρυξης και την Κατευθυντήρια Οδηγία 
23/13.02.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ, Κεφ. 3, παρ. 3.4 “Μέρος IV:Κριτήρια επιλογής” (σελ.23).  
Δίνεται βέβαια η δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία 
υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του Ν4412/16. 
 
 
Ερώτημα 2ο: 
Στην παρ. 22.Δ της Διακήρυξης αναφέρεται: «Σύμφωνα με την ομόφωνη θετική 
γνωμοδότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών στην από 30.11.2021 συνεδρίασή της, απαιτείται η παρακάτω 
τεχνική - επαγγελματική ικανότητα:  
 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν κατά την 

τελευταία δεκαπενταετία, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
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προσφορών, ένα (1) τουλάχιστον έργο περαιωμένο (με εκδοθείσα Βεβαίωση 
Περαίωσης), ποιοτικά και ποσοτικά παρόμοιο με το δημοπρατούμενο, από την 
εκτέλεση του οποίου να προκύπτει η τεχνική ικανότητα του Οικονομικού Φορέα να 
εκτελέσει και το εν λόγω δημοπρατούμενο έργο.  

Ως παρόμοιο έργο οδοποιίας νοείται αθροιστικά: 
α) Η κατασκευή οδού κατηγορίας Α2 και διατομής β2 κατά ΟΜΟΕ-Δ, δηλαδή με πλάτος 
λωρίδας 3,75 μ., μήκους τουλάχιστον 5,0 χλμ. 
β) Η κατασκευή οδικής ή σιδηροδρομικής σήραγγας με οποιαδήποτε μέθοδο  διάνοιξης, 
μήκους τουλάχιστον 1.000 μ.  
 
Στην παρ. 23.6 (δ) της Διακήρυξης αναφέρεται: «Επιπρόσθετα για την απόδειξη της 
απαίτησης 22.Δ.(b), ο υποψήφιος οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει 
Κατάλογο συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης έργων, όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 22.Δ.(b), συνοδευόμενα από Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης των έργων, και συγκεκριμένα από Πιστοποιητικό Εμπειρίας του φορέα 
κατασκευής, για κάθε έργο σύμφωνα με τα έντυπα Α, Β και Γ της Εγκυκλίου 1/99 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ15/ΟΙΚ/23/24-1-1999), ή αντίστοιχο όσον αφορά τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, στο οποίο θα περιγράφονται ……………………». 
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι: 
α) όπου αναγράφεται «κατηγορία Α2 και διατομή β2» νοείται τουλάχιστον τέτοιας 

κατηγορίας και άρα γίνεται αποδεκτή εμπειρία και από κατασκευή αυτοκινητοδρόμου 
κατηγορίας ΑΙ. 

β) οι απαιτήσεις (α) και (β) απαιτείται να καλύπτονται από το ίδιο έργο 
γ) τα ζητούμενα πιστοποιητικά εμπειρίας δεν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστικά 

σύμφωνα με τα έντυπα Α, Β και Γ της Εγκυκλίου 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. 
Δ15/ΟΙΚ/23/24-1-1999) αλλά δύνανται να χρησιμοποιούνται βεβαιώσεις που έχουν 
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επιβεβαιώστε, σε κάθε περίπτωση, ότι τα 
προσκομιζόμενα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τη 
ζητούμενη εμπειρία. 

 
Απάντηση 2o: 
Για την απόδειξη της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 22.Δ.(α).3 της 
Διακήρυξης: 
α) γίνεται αποδεκτή εμπειρία και από κατασκευή αυτοκινητοδρόμου κατηγορίας ΑΙ, 

καθώς οι οριζόμενες απαιτήσεις της Διακήρυξης είναι οι ελάχιστες, 
β) οι απαιτήσεις (παρόμοιου έργου) α) και β) μπορούν να καλύπτονται και από 

διαφορετικά έργα. Δηλαδή η απαίτηση α): «Η κατασκευή οδού κατηγορίας Α2 και 
διατομής β2 κατά ΟΜΟΕ-Δ, δηλαδή με πλάτος λωρίδας 3,75 μ., μήκους τουλάχιστον 
5,0 χλμ.» μπορεί να καλύπτεται από ένα (1) έργο περαιωμένο και η απαίτηση β) «Η 
κατασκευή οδικής ή σιδηροδρομικής σήραγγας με οποιαδήποτε μέθοδο  διάνοιξης, 
μήκους τουλάχιστον 1.000 μ.» μπορεί να καλύπτεται από ένα (1) άλλο έργο 
περαιωμένο 

γ) για τα ζητούμενα πιστοποιητικά εμπειρίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά 
βεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες θα αναφέρεται αναλυτικά η ζητούμενη 
εμπειρία.  

 
 



 
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης 
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. Κέντρο : 2310 470448 / 2310 470374 
Εmail: contracts@egnatia.gr 
Δ/νση Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ / Τμήμα: Έργων / Προμηθειών 
Αρμόδιος : Α. Αθανασιάδου 

 
 

Θεσσαλονίκη,11.03.2022 
 
 
 

 Αρ. Πρωτ.: 109449 
 Κ.Ε.:P90/ MP00_WM /6000/501/ID162835/κτ 

 

K:\R_MP00_WM_6000\Tefhi\QA\ID162835_Διευκρινίσεις προς καθε ενδιαφερ_6000_No1 .docx    Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-
103/2 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝ ISO 9001  

 

Ερώτημα 3ο: 
Στην παρ. 23.5 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 
(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.  

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 
ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, 
ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 
ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
……………………………………………………………………….. 
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι οικονομικοί φορείς που είναι μεν εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης αλλά 
από το πιστοποιητικό – βεβαίωση εγγραφής δεν τεκμαίρεται η δυνατότητα και 
καταλληλότητα του οικονομικού φορέα για την ανάληψη έργου προϋπολογισμού ίσου ή 
μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου. 
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
εγγεγραμμένες στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ και οι οποίες διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ και Ενημερότητα Πτυχίου – σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις – δεν απαιτείται να 
αποδείξουν την συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια των παρ. 22.Γ.i (κύκλος εργασιών 
τριετίας) 22.Γ.ii (Ίδια κεφάλαια) και 22.Γ.iii (πάγια).  
 
Απάντηση 3ο: 
Επιβεβαιώνεται ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 7η 
τάξη του ΜΕΕΠ και οι οποίες διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και Ενημερότητα 
Πτυχίου – σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις, δεν απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον 
έγγραφα προς απόδειξη εφόσον από την ως άνω βεβαίωση τεκμαίρεται η δυνατότητα και 
καταλληλότητα του οικονομικού φορέα για την ανάληψη έργου προϋπολογισμού ίσου ή 
μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου. 
 
Ερώτημα 4ο: 
Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω αναφερόμενα μας στο ερώτημα (3) και σε σχέση με τα 
οριζόμενα στην παρ. 23.6 της Διακήρυξης, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 7η τάξη του ΜEΕΠ και οι 
οποίες διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και Ενημερότητα Πτυχίου – σε ισχύ 
κατά τις κείμενες διατάξεις – δεν απαιτείται να αποδείξουν την συμμόρφωσή τους με τα 
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κριτήρια των παρ. 22.Δ(α).1 (Στελέχωση),  22.Δ.(α).2 (Πάγια-Εξοπλισμό) και 22.Δ.(α).3 
(Εμπειρία 5ετίας).  

 
Απάντηση 4ο: 
Ισχύει η ανωτέρω απάντηση 3, σε ότι αφορά την απόδειξη της τεχνικής τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας των παρ. 22.Δ(α).1 (Στελέχωση), 22.Δ.(α).2 (Πάγια-
Εξοπλισμό) και 22.Δ.(α).3 (Εμπειρία 5ετίας), πλην των επιπλέον απαιτήσεων που 
τέθηκαν κατόπιν της από 30.11.2021 θετικής γνωμοδότησης του Τμήματος Κατασκευών 
του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  
 

 
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ 

α.α. 
 
 
 
 
 

Πετρούλα Μεντίζη 
Αναπλ. Δ/ντρια Συμβάσεων-Έργων-

Προμηθειών 
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