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Kάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις στη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του
έργου με τίτλο: “Εγνατία οδός: Αποκατάσταση οδοστρώματος σε επί μέρους περιοχές
των τμημάτων από Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Ευκαρπίας και από Α/Κ Καλοχωρίου έως το
τέλος της οδού Α.Θ.Ε. (οδός Δάφνης)” Κωδ. Αναφοράς 5977

ΣΧΕΤΙΚΑ : Το από 22.03.2022 (ΕΟΑΕ 109910/ID163488/22.03.2022) έγγραφο υποβολής
ερωτήσεων
Ερώτημα 1ο:
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.»

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες
στην 6η τάξη του ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι οποίες διαθέτουν
Ενημερότητα πτυχίου- σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις- δεν απαιτείται να αποδείξουν περαιτέρω
την συμμόρφωση τους με τα κριτήρια της παρ. 22.Γ πέραν της απόδειξης της απαίτησης της μη
υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων.
Απάντηση 1:
Επιβεβαιώνεται. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 6η 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 της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,
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 2ο:
Στην παρ. 23.6 της διακήρυξης αναφέρεται: «Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των
οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο
Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
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•

•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π135, 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.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής)
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο
ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.»
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες
στην 6η τάξη του ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι οποίες διαθέτουν
Ενημερότητα πτυχίου- σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις - δεν απαιτείται να αποδείξουν περαιτέρω
την συμμόρφωση τους με τα κριτήρια της παρ. 22.Δ
Απάντηση 2:
Ισχύει η ανωτέρω απάντηση 1.
Ερώτημα 3ο:
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στα τεύχη του διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 187250 τα σχέδια
Προτύπων Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ) τα οποία είναι συμβατικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Άρθρο Α – 6 : Μελέτες /παρ. 1.1. της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Απάντηση 3:

Τα ΠΚΕ είναι αναρτημένα στον ακόλουθο σύνδεσμο :
https://filebox.egnatia.gr/index.php/s/ijlZt2lGWNXGGDu
Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
signed by
MARIA Digitally
MARIA THANOU
2022.03.22
THANOU Date:
15:13:25 +02'00'

Μαρία Θάνου
Διευθύντρια Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Δ/νση Λειτουργίας &Συντήρησης
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