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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ   
 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-470448, 
2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: 
http://www.egnatia.eu 
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: (URL): Στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, και στην ιστoσελίδα της αναθέτουσα αρχής : www.egnatia.eu 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.  
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: στην προαναφερθείσα διεύθυνση.  
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
II.1.1), Τίτλος: Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό 
Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α1 & Α23 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020) 
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233110-3   
Αριθμός αναφοράς (που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή): 5601 
II.1.4), Σύντομη περιγραφή: Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον 

Ανατολικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α1 & Α23 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020) 
II.1.5), Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: Βασικού έργου  49.455.000,00  Προαιρέσεις: 24.374.193,55 Συνολική 
Αξία: 73.829.193,55                          
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Όχι 
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: EL 522, EL 523,  EL 515, EL 512, EL 513, EL 511 Περιφερειακές Ενότητες: Θεσσαλονίκης, 
Κιλκίς, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου  
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:  
1. Βασικό σχέδιο του έργου είναι: 
 η κατασκευή του Σταθμού Διοδίων (ΣΔ) στην «Καβάλα», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014 και  
 η συντήρηση και λειτουργία του Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας Οδού (από Α/Κ 17 Κλειδίου μέχρι πριν το 

Τελωνείο Κήπων, μήκους περίπου 368,7 χλμ.) και  των Καθέτων Αξόνων Α1 (Α/Κ Αξιού/Χαλάστρας - Μεθοριακός 
Σταθμός Ευζώνων” )  & Α23 (“Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” ) αυτής.  

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι τεχν. αστυνόμευσης οδού & επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων, λεπτομερείς 
επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού, συντήρηση & αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση, 
λειτουργία οδού & σηράγγων, κατασκευή νέων ΣΔ, αντιμετώπιση προβλημάτων χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός), 
βελτίωσης-αποκατάστασης της οδού & του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κλπ.), βελτίωσης 
της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των 
εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κλπ.), διάθεσης προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων 
τεχνικής υποστήριξης της ΕΟΑΕ, και μελέτες για την κατασκευή των ΣΔ που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος 
προαίρεσης. 
2. Δικαιώματα προαίρεσης: 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, σύμφ. με την παρ.1α του άρθρ. 132 του Ν4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή 
δήλωσή της (χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) την αρχική σύμβαση με ενεργοποίηση του δικαιώματος 
προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφ. με το βασικό σχέδιο των εργασιών που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβ. τις ακόλουθες εργασίες 
Α) χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχ. σύμβασης που αφορά στη συντήρηση & λειτουργία όλων των 
έργων Πολιτικού Μηχανικού & Η-Μ εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρόμου και των καθ. αξόνων του (ανοικτής 
οδοποιίας και σηράγγων) σύμφ. με τα οριζόμενα στην Τεχν. Περιγραφή προϋπ/σμού ως έγγιστα 7.424.000 € (με 
ΦΠΑ). Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία οδός 
Α.Ε), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχ. σύμβασης & τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση 
αυτής, ενώ προϋποθέτει να πληρούνται σωρευτικά την εξασφάλιση χρηματοδ. (π.χ. έκδοση αποφάσεων ανάληψης 
χρηματοδ., σχετ. ενάριθμου) & την έκδοση θετικού πορίσματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προς υπογρ. 
σύμβαση που αφορά στην προαίρεση (εφόσον απαιτείται). 
Κατόπιν των ανωτέρω, θα ακολουθήσει η σύναψη της σύμβασης προαίρεσης που θα γίνει με την κοινοποίηση της 
σχετ. Απόφασης στον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος μετά την άσκηση του δικαιώματος παράτ. της σύμβασης θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες 
συντήρησης κατά τους όρους της σύμβασης & για το κατά παράταση χρον. διάστημα ισχύος της.  
Β) κατασκευή σύμφ. με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29-05-2017),του μετωπικού ΣΔ Αρδανίου 
καθώς & των πλευρικών Σ.Δ. Προφήτη, Βαγιοχωρίου,Βρασνών/Ασπροβάλτας,Γαληψού/Ορφανίου, Μουσθένης, 
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Ελευθερούπολης, Αγ. Ανδρέα, Άσπρων Χωμάτων, Βαφέικων, Ιάσμου,ΒΙΠΕ Κομοτηνής/Φύλακα και Μέστης , σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Τεχν. Περιγραφή. Ο προϋπ/σμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω ΣΔ ανέρχεται ως 
έγγιστα, στο ύψος των 22.800.000 € (με ΦΠΑ).  Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ ΑΕ) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης & τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες πριν την ολοκλήρωση αυτής, & προϋποθέτει να πληρούνται σωρευτικά, η έκδοση των Περιβαλ. Όρων, η 
έγκριση των σχετ. μελετών, η συντέλεση των απαλλοτριώσεων (όπου απαιτούνται), η εξασφάλιση της χρηματοδ. (πχ 
έκδοση αποφ. ανάληψης χρηματοδ., σχετ. ενάριθμου), έκδοση θετ. πορίσματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την 
προς υπογρ. σύμβαση που αφορά στην προαίρεση (εφόσον απαιτείται). Ο ΚτΕ να μπορεί να ενεργοποιήσει το 
δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των ΣΔ (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά/μελετητικά 
όλοι με τον ίδιο ρυθμό). 
IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Τιμή - Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) 
II.2.6 Εκτιμώμενη αξία :Αξία χωρίς ΦΠΑ Βασικού έργου 49.455.000,00€   
ΙΙ.2.7) Διάρκεια της σύμβασης : 18 μήνες.  Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Ναι    
Περιγραφή παρατάσεων: όπως περιγράφεται στο ΙΙ.2.4.2.Α 
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι  
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: όπως περιγράφεται στο ΙΙ.2.4.2 (Δικαιώματα προαίρεσης)  
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΟΧΙ 
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:  Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση. 
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής: Yπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της Διακήρυξης, στο διαγωνισμό 
δικαιούνται να συμμετάσχουν:  
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία / -ίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να 
συμμετέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ. 3 του Ν.4412/2016. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
ΙΙΙ.1.2)  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Απαιτείται ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με την παραγρ. 22.Γ του άρθρου 
22 της Διακήρυξης.  
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά  αναφέρονται στην παράγραφο 23.5 της Διακήρυξης.   
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Απαιτείται ελάχιστη τεχνική ικανότητα σύμφωνα με την παραγρ. 22.Δ 
του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αναφέρονται στην παράγραφο 23.6 της Διακήρυξης.   
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 
IV.1.8) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι 
IV.2) Διοικητικές Πληροφορίες  
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 05/02/2018, Τοπική ώρα 14:00. 
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες (από την αναφερόμενη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών). 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 12/02/2018, Τοπική ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.1, 
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Εκπρόσωποι 
διαγωνιζόμενων. 
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ύψους 
989.100,00 € και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 
«Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
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Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και Ασφάλιση του έργου "κατά παντός κινδύνου", σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη 
δημοπράτησης. 
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από: ΣΑΕ – 0715  & Κωδ. Π/Υ. 000.155001.000000 
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο Α-8 της Ε.Σ.Υ. 
Πέραν των άλλων, ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγχου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων 
καθώς και ονομαστικοποίησης των μετοχών του Ν.3310/05 ως ισχύει. 
Προθεσμία για την πρόσβαση σε έγγραφα ή λήψη συμπληρωματικών εγγράφων: 29/01/2018, Τοπική Ώρα: 14:00, 
Τόπος: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής 
Διαδικασίας». 
Επισημαίνεται η δυνατότητα χρήσης «επί έλασσον δαπανών» των επιμέρους συμβατικών κονδυλίων του 
προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.  
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις)  
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η 
υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της 
Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής 
Διαδικασίας». 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 
VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών γίνεται σε προθεσμία 10 ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση με οποιοδήποτε 
τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή αφότου ανακοινώθηκε η πράξη κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη για τις 
πράξεις που προβλέπονται σε αυτή. 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: 
Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα: : 28/12/2017 

 
Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 

 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
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