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ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις επί των τευχών 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)”, με Κωδ. Αναφοράς 5977

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Τα από 29.03.2022 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 110118/ID163799/30.03.2022) & 31.03.2022
(αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 110216/ID163930/01.04.2022) έγγραφα υποβολής ερωτήσεων

Ε1:

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στα συνημμένα τεύχη του διαγωνισμού με α/α (ΕΣΗΔΗΣ)
187250 τα παρακάτω έγγραφα σύμβασης και τεύχη όπως ορίζονται στο άρθρο 2.1 της
διακήρυξης του έργου του θέματος:
α) τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και οι αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ
για όσες Ε.ΤΕ.Π. έχει αρθεί η ισχύς τους, την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ)
και τα Παραρτήματά της, και τις «Λοιπές Προδιαγραφές»,
β) τις εγκεκριμένες «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και, σε
θέματα που δεν καλύπτονται από αυτές, οι «Οδηγίες Σχεδιασμού Μελετών Έργων
Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.)-Αναθεώρηση Α3», οι οποίες αντικαθιστούν το τεύχος «Κανονισμός
Μελετών Έργων (Κ.Μ.Ε.)» όπου αυτό αναφέρεται στα τεύχη δημοπράτησης
γ) τις «τυπικές διατομές της Εγνατίας Οδού -2η έκδοση Νοέμβριος 98»,
δ) τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες

Α1: α) Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) και οι αντίστοιχες (ΠΕΤΕΠ)
καθώς και η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) είναι κείμενα εγκεκριμένα και
δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενική
Γραμματεία Υποδομών. Παρακάτω ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι σύνδεσμοι όπου
μπορούν να αναζητηθούν.
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι σε ισχύ με υποχρεωτική εφαρμογή στα
δημόσια έργα και μελέτες ή οι ΠΕΤΕΠ, στην παρακάτω ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών στον σύνδεσμο:
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=categ
ory&id=89&Itemid=285
και η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ):
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=210&limitstart
=60
Η αναφορά στην Διακήρυξη «Λοιπές Προδιαγραφές» παρέμεινε εκ παραδρομής.
β): οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. είναι κείμενα εγκεκριμένα
και δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενική
Γραμματεία Υποδομών. Παρακάτω ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι σύνδεσμοι όπου
μπορούν να αναζητηθούν.
Ο.Μ.Ο.Ε.:
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=38&li
mitstart=185
https://www.ggde.gr/?searchword=OMOE&searchphrase=all&limit=11&ordering=newest&vi
ew=search&option=com_search
τεύχος Διατομών: https://www.ggde.gr/dmdocuments/omoe_2_d.pdf
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Οι «Οδηγίες Σχεδιασμού Μελετών Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο) – Αναθεώρηση Α3»
βρίσκονται αναρτημένα στον σύνδεσμο:
https://filebox.egnatia.gr/index.php/s/LhNEtESS1CLVhFz
γ) Οι «τυπικές διατομές της Εγνατίας Οδού -2η έκδοση Νοέμβριος 98», βρίσκονται
αναρτημένα στον σύνδεσμο: https://filebox.egnatia.gr/index.php/s/MGZmbu6bsGBDs9W
δ)

Ε2:

Το υπό δημοπράτηση έργο αφορά συντηρήσεις /αποκαταστάσεις φθορών του
ασφαλτοτάπητα συνεπώς δεν απαιτούνταν σύνταξη μελετών. Η σχετική αναφορά στην
Διακήρυξη παρέμεινε εκ παραδρομής.

Στην παράγραφο 22.Γ. της διακήρυξης αναφέρεται:
Οι απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο π.δ.
71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου
προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου.
Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει (είτε ως μεμονωμένος προσφέρων είτε ως ένωση)
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
i. Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας ελάχιστου ύψους 4.400.000,00 €, όπως ορίζεται στο
άρθρο 51 του Π.Δ. 71/19. Ως Κύκλος Εργασιών θεωρείται ο κύκλος εργασιών από την
κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, αυτοτελώς, σε ένωση ή εγκεκριμένη
υπεργολαβία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, της επιχείρησης και των θυγατρικών της
επιχειρήσεων στο εξωτερικό, που έχουν έδρα στην αλλοδαπή, κατά την τελευταία τριετία
που προηγείται της υποβολής της αίτησης/προσφοράς.
ii. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 2.200.000,00 €. Ως Ίδια κεφάλαια θεωρείται το μέγεθος
που αναφέρεται στο σκέλος του παθητικού του αιτούντος οικονομικού φορέα, όπως αυτά
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 51 του ΠΔ 71/19.
iii. Πάγια ελάχιστου ύψους 730.000,00 €. Ως πάγια λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία
των παγίων (ενσώματων ακινητοποιήσεων) της εταιρείας, όπως ειδικότερα ορίζονται στο
άρθρο 51 του Π.Δ. 71/19.
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι οποίες
διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν
στο διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τις παραπάνω απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής
επάρκειας.

Α2:

Η Διακήρυξη είναι σαφής, όπου υπάρχει η σχετική αναφορά της παρ. 4 του άρθρου 76 του
Ν.4412/16, σύμφωνα με την οποία: «Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι
εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22. Γ -(Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια)- και 22.Δ –(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)-, της παρούσας, συμμετέχουν
στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε
συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.»

Ε3:

Στην παράγραφο 23.5 της διακήρυξης αναφέρεται:
«Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
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(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.Π1, 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 να μας διευκρινίσετε εάν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι οποίες
διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται να αποδείξουν
περαιτέρω την συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια της παρ. 22.Γ πέραν της απόδειξης της
απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργολαβικών συμβάσεων.
Α3:

Η Διακήρυξη είναι σαφής. Στο άρθρο 23 αυτής ορίζεται ότι: «Οικονομικοί φορείς που
αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Γ και 22.Δ, της
παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής
και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.»
Επιπλέον, στην παράγραφο 23.5.α (2ο bullet) της Διακήρυξης, επισημαίνεται ότι «η οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
……………………………………………………………………………………..…………………
 ..… 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
Οι σχετικές απαιτήσεις έχουν καθορισθεί –όπως προβλέπεται- σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 71 και αντιστοιχούν σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Ε.Ε.) που κατατάσσονται στην 5η τάξη
για έργα οδοποιίας με βάση το Π.Δ.71.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι:
Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και οι οποίες διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις, αλλά για τις
οποίες η εγγραφή τους στο ΜΕΕΠ είναι σε τέτοια τάξη που η βεβαίωση εγγραφής δεν καλύπτει
/ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, απαιτείται να αποδείξουν περαιτέρω την
συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια της παρ. 22.Γ της Διακήρυξης.

1

η

5 Τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας
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Στην παράγραφο 22.Δ της διακήρυξης αναφέρεται:
«α) Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει είτε ως μεμονωμένος προσφέρων είτε ως
ένωση οικονομικών φορέων απαιτείται (για την κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το
έργο) να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Να περιλαμβάνει στην Στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον τρεις τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’
της αντίστοιχης κατηγορίας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ ́
βαθμίδας και μέχρι δύο κατ’ ανώτατο όριο, με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμίδας της
αντίστοιχης κατηγορίας και ο ένας εκ των δυο τεχνικών ΜΕΚ Γ βαθμίδας με δύο
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β ́ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 52 του ΠΔ 71/19.
ii. Πάγια - Εξοπλισμό της εταιρείας, που αναφέρεται και συνδέεται άμεσα με
κατασκευαστικές δραστηριότητες έργων, ελαχίστου ύψους 146.000€, (καθορίζεται σε
ποσοστό 20% των ελαχίστων παγίων των παρ. 14 ως 17, του άρθρου 51 του Π.Δ.
71/19) σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 52 του ΠΔ 71/19.
iii. Εμπειρία από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, που υπάγονται στην κατηγορία του υπο ανάθεση έργου, κατά την τελευταία
πενταετία από το χρόνο υποβολής της αίτησης / προσφοράς, κατ’ ελάχιστον ύψους
1.830.000 ευρώ, σύμφωνα με σύμφωνα με τις παρ. 2 & 4 του άρθρου 53 του ΠΔ 71/19.
Οι απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας είναι σύμφωνες με τα
προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019 (Α` 112) για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων
μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου.»
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι οποίες
διαθέτουν τρεις τεχνικούς Μ.Ε.Κ Δ’ στην κατηγορία οδοποιία και μπορούν να συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τις παραπάνω απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας.

Α4:

Ισχύει κατ’ αντιστοιχία η ανωτέρω απάντηση 2.

Ε5:

Στην παράγραφο 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:
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π2, 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.

2

5η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

K:\SINTIRISI\2022_5977_07-08-56\cons\Tefhi\QA\ID164127_Διευκρινίσεις προς καθε ενδιαφερόμενο_5977.docx
Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝ ISO 9001

Θεσσαλονίκη, 05.04.2022
ο

6 χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 470448 / 2310 470374
e-mail: contracts@egnatia.gr
Δ/νση Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ
Αρμόδιος: Α. Αθανασιάδου

Αρ. Πρωτ.: 110356
Κωδ.Εγγ.:P90/0700-0810/20/30-0831-56.00/5977/510/ΜΘ/ID164127/εδ

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 να μας διευκρινίσετε εάν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι οποίες
διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται να αποδείξουν
περαιτέρω την συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια της παρ. 22.Δ.
Α5:

Η Διακήρυξη είναι σαφής. Στο άρθρο 23 αυτής ορίζεται ότι: «Οικονομικοί φορείς που
αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Γ και 22.Δ, της
παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής
και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων.».
Επιπλέον, στην παράγραφο 23.6.α (2ο bullet) της Διακήρυξης, επισημαίνεται ότι «η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
…………………………………………………………………………………………………..………
 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.»
Οι σχετικές απαιτήσεις έχουν καθορισθεί –όπως προβλέπεται- σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Π.Δ. 71 και αντιστοιχούν σε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Ε.Ε.) που κατατάσσονται στην 5η τάξη
για έργα οδοποιίας με βάση το Π.Δ. 71.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι:
Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία για ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και οι οποίες διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου σε ισχύ κατά τις κείμενες διατάξεις, αλλά για τις
οποίες η εγγραφή τους στο ΜΕΕΠ είναι σε τέτοια τάξη που η βεβαίωση εγγραφής δεν καλύπτει
/ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, απαιτείται να αποδείξουν περαιτέρω την
συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια της παρ. 22.Δ της Διακήρυξης.

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
signed by
MARIA Digitally
MARIA THANOU
2022.04.05
THANOU Date:
14:34:29 +03'00'
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