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ΠΡΟΣ: Kάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί των τευχών της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Συμφωνία – πλαίσιο για τις υπηρεσίες 
λειτουργίας και υποστήριξης σταθμών διοδίων της “Εγνατία Οδός ΑΕ” 
- Κωδικός Αναφοράς 6040» 

 
ΣΧΕΤ.: Το από 09/08/2022 (ΕΟΑΕ114616/ID170175/10.08.2022) έγγραφο 

υποβολής ερωτήσεων   
 
 

 
Ε1:  Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η εμπειρία του οικονομικού φορέα που 

περιγράφεται στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης, δύναται να προέρχεται και από την 
συμμετοχή του (οικονομικού φορέα) σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ειδικού σκοπού 
η οποία παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας διοδίων. 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσετε ότι, στην περίπτωση αυτή, η εμπειρία που θα δύναται ο οικονομικός 
φορέας να επικαλεσθεί, θα υπολογίζεται και θα λαμβάνεται υπόψη αναλογικά προς 
το ποσοστό συμμετοχής του (οικονομικού φορέα) στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ειδικού σκοπού. 

 
Α1: Επιβεβαιώνεται. 
 
 
Ε2: α. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώστε ότι η εμπειρία του οικονομικού φορέα που 

περιγράφεται στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης, δύναται να προέρχεται από την 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα σε Κοινοπραξία παροχής υπηρεσιών 
λειτουργίας διοδίων. 

β. Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, παρακαλούμε 
όπως διευκρινίσετε αν, στην περίπτωση αυτή, η εμπειρία που θα δύναται ο 
οικονομικός φορέας να επικαλεσθεί, θα λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο 
του έργου που εκτελεί η Κοινοπραξία ή αναλογικά προς το ποσοστό συμμετοχής 
του οικονομικού φορέα στην Κοινοπραξία. 

 
Α2: α. Επιβεβαιώνεται.  

β. Όταν οικονομικός φορέας επικαλείται, προς απόδειξη της εμπειρίας που απαιτεί η 
Διακήρυξη, την πείρα που απέκτησε από τη συμμετοχή του σε κοινοπραξία 
επιχειρήσεων που παρείχε την υπηρεσία, η πείρα του εκτιμάται σε σχέση με την 
πραγματική του συνεισφορά στην παροχή της υπηρεσίας, ενώ μόνη η συμμετοχή 
του στην κοινοπραξία δεν αρκεί. Βάσει των στοιχείων που θα προσκομισθούν από 
τον οικονομικό φορέα θα εκτιμηθεί αν από την συμμετοχή αυτή ο οικονομικός 
φορέας απέκτησε εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών του συνολικού αντικειμένου 
της σύμβασης. Εάν υπάρχει αντιστοίχιση του ποσοστού συμμετοχής στην 
Κοινοπραξία με συγκεκριμένες υπηρεσίες τότε λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία το 
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ποσοστό συμμετοχής του οικονομικού φορέα στην Κοινοπραξία για τις υπηρεσίες 
αυτές. 

 
 
Ε3:   Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η εμπειρία του οικονομικού φορέα που 

περιγράφεται στο άρθρο 2.2.5 της Διακήρυξης, δύναται να προέρχεται από 
περισσότερες της μίας συμβάσεις παροχής υπηρεσίας λειτουργίας διοδίων. 

 

Α5: Επιβεβαιώνεται. 
 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

Εσωτερική Διανομή 
1. Δ/νση Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  
2. Δ/νση Μελετών 
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