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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 
  
ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης της Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου του Έργου: «Κάθετος άξονας 61 Εγνατίας Οδού: Τμήμα «Δράμα – 
Καβάλα» (61.5) Υποτμήμα: Α/Κ Κρηνίδων – Ι/Κ Σταυρού», με κωδ. 
αναφοράς 6015 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  Τα από 10.05.2022 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 111368/ ID165567/ 10.05.2022 και 

16.05.22 (αρ. πρωτ. ΕΟΑΕ 111638/ ID165493/ 16.05.2022) έγγραφα υποβολής 
ερωτήσεων.   

 
Ε1: Στην παρ. 23.5 της Διακήρυξης (Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 

Επάρκειας του άρθρου 22.Γ) 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.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, ...................................................... 

 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 τελευταίας τριετίας), 22.Γ.ii (Ίδια Κεφάλαια) και 22.Γ.iii (Πάγια). 

 

                                                             
1 7η Τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας  
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A1: Επιβεβαιώνεται, ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην 7η 

τάξη (για έργα κατηγορίας οδοποιίας) 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 παρ. 22.5. 

 
 
Ε2: Σύμφωνα με την παρ. 23.5 “Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 

Επάρκειας του άρθρου 22.Γ” της Διακήρυξης, αντιλαμβανόμαστε ότι οικονομικός 
φορέας που διαθέτει Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 6η τάξη, στην κατηγορία για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και διαθέτει Ενημερότητα Πτυχίου σε ισχύ, προκειμένου να αποδείξει 
ότι διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης, έχει υποχρέωση να προσκομίσει τα 
οριζόμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά στοιχεία των παρ. 23.5.(γ)1, 2 και 3, καθόσον 
στο τέλος της παρ. 23.5 αναφέρεται ρητά ότι «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 την ορθότητα της ως άνω αντίληψης μας.  

 
A2: Επιβεβαιώνεται. 
 
 
Ε3: Η απαίτηση της παρ. 23.5.(γ)1:  

«Τις τελευταίες, εγκεκριμένες από το εκάστοτε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας προέλευσης της εταιρείας, αρμόδιο όργανο της Διοίκησης (Γενική 
Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο), οριστικές οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας βεβαιωμένες από Νόμιμο Ελεγκτή (Chartered Accountant). 
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες σύμφωνα με τα 
λογιστικά πρότυπα της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης.», 
αφορά στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τις εταιρικές χρήσεις 01.01.2018 
– 31.12.2018, 01.01.2019 – 31.12.2019 και 01.01.2020 – 31.12.2020 καθόσον για την 
εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 εκκρεμεί η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της εταιρείας της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 
01.01.2021 – 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας και η σχετική δημοσίευση στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου της Δ/νσης Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών 
Α.Ε. της Γενικής Δ/νσης Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων καθώς δεν 
έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες σύμφωνα την Ελληνική Νομοθεσία.  

 
A3: Στην παρ. 23.5.(γ)1 της Διακήρυξης ορίζονται τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της 

Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας της παρ. 22.Γ.i,, σύμφωνα με την 
οποία απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:  
«i. Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας ελάχιστου ύψους 88.000.000,00 €, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 51 του Π.Δ. 71/19. ....................................................................» 
Συνεπώς η απαίτηση αφορά στις τρεις τελευταίες εγκεκριμένες χρήσεις (έτη) .  
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Ε4: Η απαίτηση 23.5.(γ)2 της Διακήρυξης σχετικά με την απόδειξη της πληρότητας του 

κριτηρίου 22.Γ.ii και 22.Γ.iii προκύπτουν από την εγκεκριμένη εταιρική χρήση 
01.01.2020 – 31.12.2020.  
Στην περίπτωση που η ως άνω αντίληψή μας δεν είναι ορθή, παρακαλούμε 
διευκρινίστε τα αποδεκτά δικαιολογητικά – αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη της 
πληρότητας του κριτηρίου 22.Γ  

 
A4: Ισχύουν τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και στο ΠΔ71/2019. 
 
 
Ε5: Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω αναφερόμενά στο ερώτημα (1) και σε σχέση με τα 

οριζόμενα στην παρ. 23.6 της Διακήρυξης (Δικαιολογητικά Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ), 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.Δ.1 (Στελέχωση), 22.Δ.2 (Πάγια-Εξοπλισμό) και 22.Δ.3 
(Εμπειρία 5ετίας). 

 
A5: Ομοίως, επιβεβαιώνεται. 
 
 
Ε6: Σύμφωνα με την παρ. 23.6 “Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 

του άρθρου 22.Δ”, της Διακήρυξης, αντιλαμβανόμαστε ότι οικονομικός φορέας που 
διαθέτει Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 6η τάξη στην κατηγορία έργων 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και διαθέτει Ενημερότητα Πτυχίου σε ισχύ, προκειμένου να αποδείξει ότι 
διαθέτει την απαιτούμενη Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης, έχει υποχρέωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά – 
αποδεικτικά στοιχεία της παρ.23.6.(γ)1, 2 και 3, καθόσον στο τέλος της παρ. 23.6 
αναφέρεται ρητά ότι «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 την ορθότητα της ανωτέρω αντίληψης μας.  

 
A6: Επιβεβαιώνεται. 
 
 
Ε7: Η απόδειξη της πληρότητας του κριτηρίου της παρ. 23.6.(γ)1: 

«Τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα των στελεχών της Επιχείρησης και 
ιδίως των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων, βιογραφικά σημειώματα καθώς 
και τη θέση που κατέχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης,  όπου να προκύπτει 



 
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης 
Τ.Θ. 60030,  
570 01 Θεσσαλονίκη 
τηλ: 2310 470448 / 2310 470374 
email: contracts@egnatia.gr 
Δ/νση Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ 
Υποδ/νση / Τμήμα: Συμβάσεων – Έργων - Προμηθειών  
Αρμόδιος: Π. Μεντίζη 

Θεσσαλονίκη, 09.06.2022 
 
 
 

 Αρ. Πρωτ.: 112542 
 Κ.Ε.:P90/ 61.5/6015/501/ΜΘ/ID167213/κτ 

 

 

K:\A61500\Cons_6015\Tefhi\QA\ID167213_Q_A_6015.docx    4 Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001   

 

η ζητούμενη εμπειρία της παρ. 22 Δ και κατά τα λοιπά  σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
Π.Δ. 71/2019.»,  
στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας διαθέτει Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 
στην 6η τάξη στην κατηγορία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Ενημερότητα Πτυχίου εν ισχύ, 
είναι αποδεκτό να αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση των Βεβαιώσεων Εγγραφής 
στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) των τεχνικών που στελεχώνουν την 
βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας, στην κατηγορία των έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην 
κατάλληλη βαθμίδα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 22.Δ.1.  

 
A7: Ισχύουν τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και στο ΠΔ71/2019. 
 
 
Ε8: Η απόδειξη της πληρότητας του κριτηρίου της παρ. 23.6.(γ)3 στην περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 6η τάξη στην 
κατηγορία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Ενημερότητα Πτυχίου εν ισχύ, είναι αποδεκτό να 
αποδεικνύεται και με Πιστοποιητικά 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) από τα οποία προκύπτει η δαπάνη, ο χρόνος εκτέλεσης των 
έργων, ή έντεχνη κατασκευή τους εν συνδυασμό και με την προσκόμιση Βεβαιώσεων 
Εμπειρίας ή Βεβαιώσεων Περαίωσης ή Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ή 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, στοιχεία δηλαδή από τα οποία προκύπτει ότι το 
έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα και έντεχνα.  
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η τελευταία πενταετία που αναφέρεται στο 
παραπάνω άρθρο 23.6.γ.3 νοείται η πενταετία για τα έτη 2017-2018-2019-2020-2021.  
Στην περίπτωση που η ως άνω αντίληψή μας δεν είναι ορθή, παρακαλούμε 
διευκρινίστε μας τα κατάλληλα δικαιολογητικά – αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη 
της πληρότητας του κριτηρίου 22.Δ.  

 
A8: Ισχύουν τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και το ΠΔ71/2019. 

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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