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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση 

των οχημάτων, των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και των εισπράξεων 
των Σταθμών Διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.» για ένα έτος  

Κωδικός Αναφοράς 5671 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000  
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
Διακηρύσσει 

Συνοπτικό Διαγωνισμό 
Για την επιλογή Αναδόχου Υπηρεσιών με αντικείμενο: 

την Ασφάλιση των οχημάτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εισπράξεων των 
Σταθμών Διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για ένα έτος   

Κωδικός Αναφοράς 5671 
 

προϋπολογισμού δημοπράτησης 52.000,00 ευρώ  
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και με τους όρους 

του παρόντος τεύχους και  
καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω Σύμβασης 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση 6ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Τηλέφωνο 2310470200, 2310470440,  

Φαξ 2310475935-6 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  eoae@egnatia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μελπομένη Τσάγκου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.egnatia.eu 

Τα αποφαινόμενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ΄αριθμ. 610/2/24.03.10, 
889/25.02.2016, 911/2/09.11.2016, 912/7/18.11.2016, 913/7/30.11.2016, 916/2/17.01.2017 και 
942/9/05.03.2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να 
μεταβάλλονται με νεότερες αποφάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς εκ του λόγου 
αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Ανάδοχος να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή 
αξίωση. 
1.1.1  Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στους λοιπούς φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης. 
1.1.2  Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Στέγαση και Υποδομές Κοινής Ωφέλειας. 
1.1.3  Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): http://www.egnatia.eu στην περιοχή 
ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Συνιστάται οι Ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο 
για σχετική ενημέρωση επί, ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση στα τηλ. 2310470200, 
2310470440 και 2310470398. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του 
ν. 4412/16.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Η δαπάνη της παρούσας  
σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019 της 
«Εγνατία Οδός ΑΕ».  
Για την παρούσα σύμβαση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Ε01/1141/17.10.2018 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης , με Κωδ. Εγγρ. 18101705 και ΑΔΑ ΨΡ8Ν46Ψ8ΟΝ-Β2Φ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ασφάλιση των οχημάτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 
εισπράξεων των Σταθμών Διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για ένα έτος. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
– ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  
66510000-8 Υπηρεσίες ασφάλισης  
και συμπληρωματικών CPV:  
66513000-9 Υπηρεσίες ασφάλισης νομικής προστασίας και υπηρεσίες ασφάλισης έναντι παντός κινδύνου,  
66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων,  
66515100-4 Ασφάλεια πυρός, 
66516400-4 Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης, 
66517300-0 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι κινδύνων διαχείρισης,  
66515200-5 Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας,  
66515411-7 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας, 
66516000-0 Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.000€ συμπεριλαμβανομένων όλων των 
προβλεπόμενων φόρων.  
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα στη διάρκεια της σύμβασης να αυξήσει την ποσότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.5 της 
παρούσας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τον 
λόγο αυτό, πέραν της αμοιβής που αντιστοιχεί στην επιπλέον ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρέχει.  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 1 
τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως2: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

                                                                 
1 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
2 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και 

τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Η παρούσα διαδικασία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 955/07/09.10.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΑ746Ψ8ΟΝ-ΑΙΡ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:003 
Η ως άνω ημερομηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των φακέλων 
συμμετοχής από την Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και αποσφράγισής τους . 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 4.  
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.egnatia.eu στην περιοχή 
ΝΕΑ/Προκηρύξεις. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους5  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                                 
3 Πρβλ. άρθρο 121 του ν. 4412/2016 
4 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
5 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικό Αντικείμενο, β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές  και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν την παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις καθώς και να 
εκτυπώσουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα που 
προαναφέρθηκαν (§ 1.1 της παρούσας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά 
με τα τεύχη της διαδικασίας υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω 
διεύθυνση  μέχρι και την 6η μέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Απαντήσεις επί, ενδεχομένως, γραπτών ερωτήσεων θα κοινοποιούνται με ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις) μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για το λόγο αυτό συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να 
επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενημέρωση. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται 
να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Εταιρίας. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις6: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.  
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

                                                                 
6 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.7  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα8. 
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον 
Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή 
γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις9 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (συμμετοχής) και 4.1 (καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από 
πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και 
γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  
 αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
 ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών10,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

                                                                 
7 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
8 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
9 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
10 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.11 
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή12 για την υποβολή προσφοράς13.  
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.14   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής15 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής16, που ανέρχεται, σε 
ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των χιλίων σαράντα ευρώ (1.040€)17.   
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι τρεις μήνες και τριάντα ημέρες, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 18 

                                                                 
11 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις 
εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

12 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
13 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

14 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
15 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
16 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

17 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 
άρθρου 72 ν. 4412/2016).   

18 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού19  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη20 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

                                                                 
19 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
20  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης 

της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού 
φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου21. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 22 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους23 ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 24 
2.2.3.3. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

                                                                 
21 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
22 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
23 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

24    Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος  ή 
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας25  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να διαθέτουν 
Βεβαίωση Λειτουργίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης από την αρμόδια εποπτική αρχή.  

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς και κάθε μέλος τους σε περίπτωση 
ένωσης:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-
2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ26 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντήριων Οδηγιών: 
1) 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και  

                                                                 
25 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
26 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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2) 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).  
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ) και στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε. (www.egnatia.eu), στην περιοχή 
ΝΕΑ/Προκηρύξεις. 
Οι οικονομικοί φορείς στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ, συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα 
τα κριτήρια επιλογής». 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα27 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.28  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως  2.2.4, κρίνονται: 

 κατά την υποβολή της προσφοράς,  

 κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και  

 κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201629. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.30 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά31: 

                                                                 
27 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
28 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

29 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
30 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
31 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.232 (περιπτώσεις α και β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσο αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή σε περίπτωση που έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Ειδικότερα: 

 Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), θα 
υποβάλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. 
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό 
αποδεικτικό της οικείας ΔΟΥ 

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας θα υποβάλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.  
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα ως άνω 
αποδεικτικά θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

γ)  για την παράγραφο 2.2.3.2.γ, Πιστοποιητικό από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.3. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

                                                                                                                                                                                                           
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή 
άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
32 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
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 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.33 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 Βεβαίωση Λειτουργίας Ασφαλιστικής Επιχείρησης από την αρμόδια εποπτική αρχή. 
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους34 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης35  
Κριτήριο ανάθεσης36 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής37 και συγκεκριμένα βάσει χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.  

                                                                 
33 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση. 

34 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
35 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές θα συνταχθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη που 
συνοδεύεται από το Τεχνικό Αντικείμενο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και τα υποδείγματα: Οικονομικής Προσφοράς 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Η χρήση των Υποδειγμάτων είναι Υποχρεωτική. 
Επισημαίνεται ότι: 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών και δε θα γίνει δεκτή προσφορά για μέρος του 
παραπάνω αντικειμένου. 
Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή διορθωμένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε 
προτάσεις  που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές. 
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής38. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, ώστε να μην αποκλειστεί από αυτή, κάθε 
Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συμμετοχής του αφενός σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας Διακήρυξης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.5 της 
παρούσας. 
Οι φάκελοι συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία θεωρείται ότι υποβάλλονται έγκαιρα εφόσον, περιέλθουν 
στο πρωτόκολλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, 
Θέρμη Θεσσαλονίκης), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.5 της παρούσας. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχομένου 
των φακέλων συμμετοχής μέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και 
οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των φακέλων συμμετοχής και 
λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα ταχυδρομικών εταιρειών. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 3.1 της παρούσας. 
2.4.2.2. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι 
ανώτερης βίας για καθυστέρηση, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως 
και οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά και μνεία του λόγου αποκλεισμού στο Πρακτικό 
της Επιτροπής. 
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία υπαλλήλων), αναβάλλεται για την μετά την άρση του 
κωλύματος, επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.   

                                                                                                                                                                                                           
36 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν 
οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

37 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει 
αυτής 

38 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1.5 δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, εκτός εκείνων που θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του ………………………....................................................................................................................................... 

(στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση 
Ένωσης τα στοιχεία όλων των μελών της) 

για την Σύμβαση με τίτλο: 

«Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση των οχημάτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 
εισπράξεων των Σταθμών Διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για ένα έτος  

Κωδικός Αναφοράς 5671 
με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 29/11/2018 

 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση (συμμετοχής) υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντα (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, καθώς 
και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  
Ο φάκελος συμμετοχής (προσφορά) των διαγωνιζόμενων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.  

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί (υπο)φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται εκ των υστέρων, σύμφωνα 
με την παρ. 3.1.4 της παρούσας και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
Ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

 Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/201639 και σύμφωνα με την παρ. 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα της  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (www.egnatia.eu) 
στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρήξεις. 

                                                                 
39 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά 

τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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 Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η Οικονομική Προσφορά του 
Προσφέροντα.  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας 
κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
α. Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το συνημμένο 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η Οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία 
του Διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, υπογράφεται από τον ίδιο τον 
υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου και 
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον 
ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή μελών Ενώσεων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο. 
Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο του 
Διαγωνιζόμενου που την υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού. 
β. Η Οικονομική προσφορά θα διατυπωθεί αριθμητικώς και ολογράφως Η ολόγραφη αναγραφή της 
συνολικής προσφοράς  είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.  
Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, λογιστικά λάθη σε γινόμενα καθώς και λάθη 
στην στρογγυλοποίηση, διορθώνονται από την Επιτροπή με βάση την ολόγραφη αναγραφή της Συνολικής 
Τιμής. 
γ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης41. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

 δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

 δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 
Ν.4412/2016 και  

 η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης42 (παρ. 1.3 της παρούσας).  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών43   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα  
(90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού της παρ. 1.5 της παρούσας Διακήρυξης.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

                                                                 
41 Πρβλ. Άρθρο 95, παρ. 5, περ. α΄ του Ν.4412/2016. 
42 Πρβλ. Άρθρο 26, παρ. 4, του Ν.4412/2016. 
43 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών44 
H Αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4 (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς / τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος 
ισχύος προσφορών), 3.1.1 & 3.1.2 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,45  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

                                                                 
44 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
45 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την 
ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας, στα 
γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου Μποντζώρλος ΙΙ, στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρμης. 
Την ορισμένη ημέρα και ώρα ως ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν στην 
υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ΄αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων 
συμμετοχής, τους αριθμεί κατά σειρά πρωτοκόλλησης και μονογράφει όλους τους περιεχόμενους σε αυτούς 
υποφακέλους των Φακέλων Συμμετοχής. 
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση – έλεγχος προσφορών 
Η Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όλων των Προσφερόντων, μονογράφει τα 
στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν Προσφέροντα την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας Διακήρυξης, δηλαδή την πληρότητα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά την 
παράγραφο 2.4.3 της παρούσας, την εκπλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας της παραγράφου 2.2.4 και ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης. 
Οι φάκελοι συμμετοχής καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου και στο 
Πρακτικό της διαδικασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η επωνυμία του Προσφέροντα, ο εκπρόσωπος 
καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η Διακήρυξη, κ.λ.π. 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψει απόρριψη 
προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Διαγωνισμού τεκμηριώνει στο πρακτικό της τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς. 
Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες 
ημέρες. Για την συνέχιση της διαδικασίας σχετικώς αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), 
γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης συνεδρίασης. Για τη διακοπή 
της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται μνεία στο Πρακτικό της Επιτροπής. Στην περίπτωση 
αυτή, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
Αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.1.3 Αποσφράγιση Οικονομικής Προσφοράς 
Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρου σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των 
διαγωνιζόμενων, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση καταγράφει στο Πρακτικό της την 
αιτιολογημένη κρίση της περί των λόγων αποκλεισμού των προσφερόντων που δεν πληρούν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. Κατόπιν ο Πρόεδρος σε συνεδρίαση 
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 
προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούμενο στάδιο «ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής». 
Στη συνέχεια η Επιτροπή τις μονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά μειοδοσίας με βάση το οριζόμενο 
στην παράγραφο 1.3 της παρούσας κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή).  
Η «Οικονομική Προσφορά» των Προσφερόντων διορθώνεται και συμπληρώνεται από την Επιτροπή, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.4.β της παρούσας. 
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3.1.4 Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της οικονομικής 
προσφοράς τους, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, όχι όμως να προσκομίσουν τυχόν ελλείποντα σύμφωνα 
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο 
εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συμπλήρωση» των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η 
προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής αποδεικνύουν τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

3.1.5 Ολοκλήρωση του Πρακτικού 
Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό στο οποίο θα περιγράφονται σε διακριτά 
στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων και την σειρά κατάταξης. 
Με το Πρακτικό της η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την 
κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης με βάση το οριζόμενο στην παρ. 1.3 της παρούσας κριτήριο 
ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους Προσφέροντες να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές46.   

3.1.6 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου της Εγνατία Οδός Α.Ε. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση (μαζί με αντίγραφο του 
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου των προσφορών) σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 
επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 
της παρούσας. 

3.1.7 Κοινοποίηση εγγράφων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που αφορούν στη διαδικασία, στις αποφάσεις της 
Προϊσταμένης Αρχής επί τυχόν ενστάσεων, έγκρισης αποτελέσματος, κατακύρωσης, γίνονται κατά βάσει με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων κ.λ.π. που 
μνημονεύονται στο σώμα τους, χορηγούνται στους προσφέροντες, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 
εφόσον ζητηθούν. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου47 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση (έλεγχο) των προσφορών και την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 3.1.6 της 
παρούσας, η Αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) 
ημερών48 από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

                                                                 
46 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
47 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
48 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω 

άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο 
επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των 
δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε 
σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), στο πρωτόκολλο 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί το κριτήριο ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της «Εγνατία Οδός 
ΑΕ» για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου.  
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό μέχρι 30%49 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό μέχρι 
50%50 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.   
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας,  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

                                                                 
49 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

50 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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Η Αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ημέρες51 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 
Ο Ανάδοχος κατά την προσέλευσή του για την υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζει μεταξύ των άλλων 
που προβλέπονται τα εξής: 

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παρ. 4.1.1 της παρούσας 
2. Δήλωση ορισμού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης σε περίπτωση έδρας του Αναδόχου εκτός 

Θεσσαλονίκης και Δήλωση περί αποδοχής του ορισμού του παραπάνω αντίκλητου. 
3. Συμβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας 
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση, ή αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν 
εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για κάποιο σοβαρό λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα είναι 
ελλιπή, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
επαναλαμβάνοντας την διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄εξής.  

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της Αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο  αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Οι προσφέροντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 3.1.7 της παρούσας. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

3.6 Τεύχη της Διαδικασίας του Συνοπτικού Διαγωνισμού – Συμβατικά τεύχη 

Τα Τεύχη της Διαδικασίας του Συνοπτικού Διαγωνισμού, που μετά την υπογραφή της σύμβασης θα 
αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

 Το ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση) που θα υπογραφεί 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 

 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

                                                                 
51 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.52 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών ή των 
υποχρεώσεών του υπεργολαβικά σε τρίτο, που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.4.2 Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 
που απορρέουν από τη Σύμβαση, ανεξαρτήτως του αν αυτές υλοποιούνται από τον ίδιο (το προσωπικό του) 
ή από τους προστηθέντες του. 

4.4.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.4  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

                                                                 
52 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας53. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.5  Σε περίπτωση υπεργολαβιών, κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα αρχή, πριν την έγγραφη 
συγκατάθεσή της, επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.4.2 της παρούσας, 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.54  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης55  
4.6.1 Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 

                                                                 
53 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
54 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με 

το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
55 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη συμβατική αμοιβή και δεν μπορεί σε καμιά 
περίπτωση να ξεπερνά το ποσό των πενήντα δύο  χιλιάδων ευρώ (52.000€). 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και του άρθρου 
200 του ν. 4412/2016, με την έκδοση ειδοποιητηρίου πληρωμής και τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο 
όργανο για την επίβλεψη της προμήθειας και την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ακολούθως, εκδίδονται τα 
αντίστοιχα ασφαλιστήρια. Σε περίπτωση εσφαλμένης συμπλήρωσης των ασφαλιστηρίων, αυτά θα 
επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή συμπλήρωση και επανυποβολή τους.  
Τα ασφαλιστήρια θα εκδοθούν ανά εξάμηνο ή σε περιόδους που θα καθοριστούν από την ΕΟΑΕ και 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Τεχνικό Αντικείμενο. 
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με τις τιμές μονάδας της οικονομικής του προσφοράς, η οποία 
περιέχει το εύλογο τίμημα της προμήθειας.  

5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)56 . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (5.1.2.α & 5.1.2.β) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% του συνολικού ποσού της σύμβασης και 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4012/15-9-2012 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως 
αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 
61 Ν.4146/2012 (ΦΕΚ Α΄90). 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.1.3. Αμοιβές και Κρατήσεις μετά τη λήξη της Σύμβασης 
Από την ημερομηνία λήξης, είτε της αρχικής Σύμβασης είτε οποιασδήποτε παράτασής της κατά τα οριζόμενα 
στην παρούσα η Σύμβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις/ αποτελέσματα, με 
εξαίρεση τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της Σύμβασης ή οποιασδήποτε παράτασής της, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και δεσμεύουν και 
παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

5.2 Προσωπικό Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε αριθμό που 
απαιτείται για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και ολοκλήρωσή της στο συμβατικό χρόνο.  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
56 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.3 Γενικά Καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

5.3.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο Παράρτημα Ι – Τεχνικό Αντικείμενο, της παρούσας Διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις, ώστε να 
επιτευχθεί ο σκοπός της Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε διαφορετική 
περίπτωση μπορεί να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος 
υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική 
ζημία. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση ή Κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε μέλος της 
Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεων τους. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. 
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιαδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση είναι αποδεκτή εφόσον εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

5.3.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούμενο προσωπικό, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούμενο από τον Ανάδοχο προσωπικό, θα βρίσκεται 
σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρηματική καταβολή προς το προσωπικό αυτό ή για 
οποιοδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος που θα συμβεί στο προσωπικό αυτό ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με 
όλους τους νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τυχόν οδηγίες της 
Αναθέτουσας Αρχής και των αρμοδίων κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών, που αφορούν την υγιεινή και την 
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλαμβάνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το Δ.Σ, τους Γενικούς Διευθυντές, μαζί με τα ανώτερα στελέχη, τους 
συμβούλους και τους υπαλλήλους της.  
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν έχει καμία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσμευση με τρίτους για τις οποιεσδήποτε 
σχέσεις του Αναδόχου με αυτούς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία στην 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την 
υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και να καταβάλει σε αυτή όλες 
τις δαπάνες της δίκης. 

5.3.3 Ο Ανάδοχος ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος 
Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και εκτέλεση των υπηρεσιών του με βάση τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος 
θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος» κατά την έννοια του άρθρου 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, 
διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών και των προστηθέντων 
του. 
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Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του συνόλου του προσωπικού του, καθώς 
και για τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές τη Αναθέτουσας Αρχής, καθ΄ όλη την 
διάρκεια της Σύμβασης. 

5.3.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική εισήγηση προς το Γενικό Διευθυντή Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης και 
Λειτουργίας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 
Η παράβαση από τον Ανάδοχο του παρόντος όρου συνεπάγεται δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να τον 
κηρύξει έκπτωτο από τη Σύμβαση με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος του σχετικά με οποιαδήποτε ζημιά 
ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή. 
Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Αναδόχου απαιτείται η σχετική νομική πράξη να κοινοποιηθεί 
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

5.3.5 Εμπιστευτικότητα 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος και οι 
προστηθέντες του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή  ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, εκτός αν η γνωστοποίηση γίνεται 
στα πλαίσια νομικής υποχρέωσής τους. 

5.3.6 Κυριότητα Εγγράφων και δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή 
Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή δεδομένο σε ηλεκτρονική μορφή που θα συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο και τους προστηθέντες αυτού στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα αποτελούν ιδιοκτησία του 
Εργοδότη και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του Εργοδότη κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης και, εάν ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Εργοδότη μετά 
την καθ΄οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα έγγραφα 
που αφορούν στην τεχνική, εμπορική, οικονομική και διοικητική λειτουργία του Αναδόχου και δεν 
συνδέονται με το αντικείμενο της Σύμβασης. 

5.3.7  Πληρωμή φόρων, τελών, δασμών κ.λ.π. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγμένα από το εξωτερικό 
κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. Έστω και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα 
Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131 Α΄) και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του 
Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 83 Α/10-4-53), Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273 
Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ 86 Α/28-4-79). 

5.3.8   Φορολογικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα μέλη της) και οι προστηθέντες αυτού είναι 
υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη 
φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Ο Ανάδοχος, οι προστηθέντες του και το 
προσωπικό του θα καταβάλουν όλους τους φόρους και τα τέλη που πρέπει να πληρώνουν με βάση την 
ελληνική νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται : 

 η υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των 
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, κ.λ.π. 

 η τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
 η πληρωμή φόρων εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των λοιπών 

φορολογικών του υποχρεώσεων. 
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Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 
Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, που 
απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

5.3.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα μέλη της) και οι προστηθέντες του είναι 
υποχρεωμένοι να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, που θα απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία για την 
ασφάλιση του προσωπικού τους, που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων 
της Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, που θα 
απασχοληθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύμβασης, έναντι ατυχημάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύμβασης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως 
συνεργάτες ή προστηθέντες του Αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το 
αλλοδαπό προσωπικό. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των ανωτέρω, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 
να παρέχει σε αυτή όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.  
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη ή λύση 
αυτής. 

5.3.10 Δημοσιοποίηση – Ανακοινώσεις στον Τύπο 
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, άμεσα ή έμμεσα σε δημόσιες ή δια Τύπου ή δια του διαδικτύου ανακοινώσεις σχετικά με την 
Σύμβαση ή την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.3.11 Αλληλογραφία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ΄αρχήν με telefax-τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με courier και θα 
πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

5.4 Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής  

5.4.1 Παροχή υφιστάμενων στοιχείων 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο χωρίς καμία επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν στη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

5.4.2 Έγκαιρη  πληρωμή του Αναδόχου 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Ανάδοχο τις πληρωμές που του οφείλει, κατά 
τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5.1.1 της παρούσας. 

5.5 Διαφορές – Διαφωνίες – Ανωτέρα Βία 

5.5.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίσουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας 
και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται αποκλειστικά και μόνο 
με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.10 της παρούσας. 

5.5.2 Ανωτέρα βία 
Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας βίας», τα οποία σαφώς 
και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλόμενων, καθένα εκ των 
μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που 
οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τη Σύμβαση. 
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Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν δημιουργεί 
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του εταίρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται όμως η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία, καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτημα εύλογου παρατάσεως της 
διάρκειας της Σύμβασης. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτόν. 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

5.5.3 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεχή, 
αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο παροχή των προβλεπόμενων συμβατικών 
υποχρεώσεων. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των 
υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά καθορίζονται στη Σύμβαση, εκτός εάν αυτό ρητώς 
προβλέπεται από τη Σύμβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο 
Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της Σύμβασης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από 
τη σύμβαση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5.6 της παρούσας. 

5.6 Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου - Κυρώσεις 

5.6.1. Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος57 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
Αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον  

 δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3 της 
παρούσας  ή 

 δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή  
 δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και αν υπερβεί υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
από την συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.7 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων58   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων του 
άρθρου 5.6 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις), να υποβάλλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 
περίπτωση δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201659  οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

                                                                 
57 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
58 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
59 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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5.8 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους   

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτήν τη Σύμβαση, σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η επέλευση των παραπάνω γεγονότων σε ένα 
μόνο εκ των μελών αυτής, μπορεί, αντί της καταγγελίας, να έχει ως συνέπεια την υποκατάσταση του εν λόγω 
μέλους, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

5.9 Λήξη της Σύμβασης 

5.9.1 Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Αναδόχου ή 
διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 της παρούσας ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

5.9.2. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα έως την λήξη της σύμβασης και σε οποιοδήποτε φάση ή 
στάδιο εκτέλεσής της να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε λύση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές 
ο Προμηθευτής δικαιούται να αποζημιωθεί για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, ενώ κάθε άλλη αξίωσή του 
για εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ρητά αποκλείεται. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών που παραδόθηκαν. 

5.10 Δικαστική επίλυση διαφορών  

5.10.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και αφορά στην ερμηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην 
έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά 
ή συμβιβαστικά, θα λύεται ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. 

5.10.2   Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στο Δικαστήριο όσο και η όλη 
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς αμφότερα 
τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεχίσουν με καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις 
υποχρεώσεις τους με βάση την παρούσα Σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής 
επίλυσης της διαφοράς. 

5.11 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία - Λοιποί όροι 

5.11.1 Η συμμετοχή στην παρούσα Διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Προσφέρων και κάθε μέλος του (σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, απεδέχθη την νομιμότητά τους και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες υπό τις οποίες θα 
ολοκληρωθεί η σύμβαση, τους κανονισμούς και την οργανωτική δομή του Εργοδότη καθώς και τις 
απαιτήσεις (υποχρεώσεις) των ζητουμένων ειδών και υπηρεσιών. 

5.11.2. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η οποία διατηρεί το δικαίωμα 
να μην αναθέσει τη σύμβαση, χωρίς εξ΄ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στους 
καλούμενους με την παρούσα να συμμετάσχουν. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από το αρμόδιο 
όργανο της ΕΟΑΕ,  η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης
60  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22161 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι – Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων62.  

                                                                 
60 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
61 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
62 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 

ΑΔΑ: ΨΝΙ846Ψ8ΟΝ-Κ5Ε





Σελίδα 34 από 76 
 
 
 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση63  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με απόφαση της 
Αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να είναι σύμφωνες με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                 
63 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Κίτσας 
Υποδ/ντής Διοικητικής Μέριμνας & 

Ανθρωπίνων Πόρων 

 
 
 
 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
με την 955/7/09.10.2018  

Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

 
 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων 

Σύμβουλος 
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

 
 

 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Διευθυντής Συντήρησης και 

Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων & 
Υποδομών 

  

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθυντής Λειτουργίας Διοδίων 

  

 
 

 

 

 
Για τον «Ανάδοχο» 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κεφάλαιο 1.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,  ΕΤΟΥΣ 2018-2019 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει για χρονικό διάστημα ενός έτους τα αυτοκίνητα του παρακάτω 
Πίνακα. Η ασφαλιστέα αξία των αυτοκινήτων γίνεται κοινά αποδεκτό ότι παραμένει σταθερή για τη χρονική 
διάρκεια (ενός έτους) της ασφάλισης.  

A/A Αριθμός 
Κυκλοφορίας 

Τύπος Οχήματος Χρήση 
Οχήματος 

Ίπποι Bonus 
Malus 

Ασφαλιστέα Αξία σε 
€ στο χρονικό 

διάστημα ενός έτους 

Απαλλαγή σε € για ίδιες 
ζημίες οχήματος 

1 ΚΟΗ 6155 VW PASSAT Ε.Ι.Χ. 12 2 5.000 550 

2 
ΚΟΗ 6154 

 
VW GOLF E.I.X. 10 2 3.400 550 

3 
ΚΟΗ 7714 

 
VW PASSAT 

VARIANT 
Ε.Ι.Χ. 12 2 5.100 550 

4 
NEO 5590 

 
TOYOTA YARIS Ε.Ι.Χ. 7 2 2.000 550 

5 ΝΗΒ 3073 
MAZDA FL TRIBUTE 

2,3L 
E.I.X. 16 2 4.100 550 

6 ΝΗΥ 7955 SUBARU FORESTER E.I.X. 14 2 6.200 550 

7 
ΝΖΝ 6140 

 
SUBARU FORESTER E.I.X. 14 2 4.000 550 

8 ΝΗΑ 6187 SEAT CORDOBA 1.4 Ε.Ι.Χ. 10 2 2.800 550 

9 ΝΗΑ 6188 SEAT CORDOBA 1.4 E.I.X. 10 2 2.800 550 

10 ΝΗΑ 6189 SEAT CORDOBA 1.4 Ε.Ι.Χ. 10 2 2.800 550 

11 ΝΗΑ 5356 NISSAN X-TRAIL 2.0 Ε.Ι.Χ. 14 2 4.200 550 

12 ΝΗΑ 5358 NISSAN X-TRAIL 2.0 Ε.Ι.Χ. 14 2 4.200 550 

13 ΝΗΥ 1118 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 14 2 5.500 550 

14 ΝΗΥ 1120 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 14 2 5.500 550 

15 ΝΖΝ 4484 DAIMLER CHRYSLER 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

16+1 ΘΕΣΕΩΝ 
15 2 12.000 880 

16 NEZ 2415 FORD MULTI VAN Φ.I.X. 9 2 1.400 100 

17 ΚΟΗ 2396 FORD RANGER 4X4 Φ.I.X. 17 2 3.900 100 

18 ΚΟΗ 2397 FORD RANGER 4X4 Φ.I.X. 17 2 3.900 100 

19 ΚΟΗ 2398 FORD RANGER 4X4 Φ.I.X. 17 2 3.900 100 

20 ΝΗΡ 7232 FORD PICK-UP 
RANGER 

Φ.I.X. 17 2 6.400 100 

21 ΝΗΧ 5440 FORD PICK-UP 
RANGER 

Φ.I.X. 17 2 6.400 100 

22 ΝΗΥ 4367 FORD PICK-UP 
RANGER 

Φ.I.X. 17 2 6.600 100 

23 ΝΗΥ 4368 
FORD PICK-UP 

RANGER 
Φ.I.X. 17 2 6.600 100 

24 ΝΗΧ 6552 FORD TRANSIT VAN Φ.Ι.Χ. 15 2 
24.000 (όχημα) 

16.000 (εργαστ.εξοπλ.) 
500 

25 
ΥΜΒ 8869 

 
MERCEDES Φ.Ι.Χ. 36 2 4.100 250 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

 Σωματικές βλάβες τρίτων         1.000.000 
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 Υλικές ζημίες τρίτων        1.000.000 

 Πυρκαγιά του καλυπτόμενου οχήματος  
(το ασφαλιζόμενο ποσό αναφέρεται στο παραπάνω πίνακα) 

 Τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες  
(το ασφαλιζόμενο ποσό αναφέρεται στο παραπάνω πίνακα) 

 Ολική κλοπή οχήματος  
(το ασφαλιζόμενο ποσό αναφέρεται στο παραπάνω πίνακα) 

 Μερική κλοπή οχήματος  
(το ασφαλιζόμενο ποσό αναφέρεται στο παραπάνω πίνακα)  

 Ίδιες ζημίες οχήματος  
(το ασφαλιζόμενο ποσό και η απαλλαγή αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα)  
(απαλλαγή Ιδίων Ζημιών λόγω κλοπής 300,00)  

 Κάλυψη οδηγού (προσωπικό ατύχημα)      15.000 

 Κάλυψη Νομικής Προστασίας       15.000 

 Θραύση κρυστάλλων οχήματος        2.500 

 Φυσικά Φαινόμενα 
(το ασφαλιζόμενο ποσό αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα) 

 Παλαιότητα ανταλλακτικών 
(Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος δεν θα παρακρατείται παλαιότητα στην αξία των 
ανταλλακτικών του αυτοκινήτου) 

Όλα τα οχήματα της εταιρίας του ανωτέρου πίνακα θα καλύπτονται με οδική βοήθεια για ένα έτος 
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Κεφάλαιο 2.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ (ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ) 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει για χρονικό διάστημα ενός έτους τα κτίρια των Πινάκων Α 
(ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) & Β1 (ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) με τις εγκαταστάσεις 
τους και τα περιεχόμενά τους. Η ασφαλιστέα αξία αυτών γίνεται κοινά αποδεκτό ότι παραμένει σταθερή για 
τη χρονική διάρκεια (ενός έτους) της ασφάλισης. Τα κτίρια του Πίνακα Β2 βρίσκονται σε φάση κατασκευής 
και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των ετών 2018 και 2019. Επομένως, η ασφάλισή των κτιρίων θα 
ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, ενώ των περιεχομένων τους με την εγκατάστασή τους, 
μετά από σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο από το αρμόδιο όργανο της ΕΟΑΕ. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 A.  Ασφαλιστέα αξία κτιρίων αναλυτικά : 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. Κτίριο Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιωαννίνων 510 τ.μ. με 
υπόγειο 270 τ.μ. και εγκαταστάσεις αυτού 

8ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, 
Ιωάννινα (Παλιό ΚΤΕΟ) 

460.000,00 

2. Κτίριο Κλιμακίου Επίβλεψης Ιωαννίνων και οι 
εγκαταστάσεις αυτού 220 τ.μ. 

8ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, 
Ιωάννινα 

73.000,00 

3. Κτίριο επέκτασης Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Αλεξανδρούπολης και οι εγκαταστάσεις αυτού 185 τ.μ. 

2ο χλμ Αλεξανδρούπολης – 
Κίρκης, Αλεξανδρούπολη 

10.000,00 

4. Κτίριο Λυομένων ΕΓΝΑΤΙΑ CARD 25 τ.μ. 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη 

17.000,00 

5. Κτίριο ΚΔΑ Γρεβενών 767 τ.μ. (χωρίς την Αίθουσα 
Ελέγχου) 

Χ.Θ. Κ 156+485 443.000,00 

Σύνολο ασφαλιστέας αξίας κτιρίων Διοίκησης 1.003.000,00 

 
 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 (Κτίρια επί του άξονα της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων σε λειτουργία) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. Κτίριο Εξυπηρέτησης C&C  Λαδοχωρίου 130,5 τ.μ.  Χ.Θ. Κ 0+213  78.000,00 
2. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Βασιλικού 370 τ.μ., με 

υπόγειο (έξοδος κλάδου).  
Χ.Θ. Κ 9+040 222.000,00 

3. Κτίριο αντλιοστασίου, ΚΕΣ Βασιλικού 62 τ.μ. (έξοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 9+058  21.000,00 

4. Κτίριο Εξυπηρέτησης C&C  Μαζαρακιάς 67 τ.μ., (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 11+965  40.000,00 

5. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Γκρίκα-Μεσοβούνι, 735 
τ.μ., με υπόγειο (είσοδος κλάδου σήρ. Μεσοβουνίου). 

Χ.Θ. Η 13+790  441.000,00 

6. ISOBOX EHZ Σήραγγας Μεσοβουνίου  31 τ.μ. (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Η 13+785 10.000,00 

7. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Νεοχωρίου 87τ.μ. με 
χώρο Πινάκων 

Χ.Θ. Κ 24+035 41.000,00 

8. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νεοχωρίου 76 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο. 

Χ.Θ. Κ 24+165  45.000,00 

9. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κρυσταλλοπηγής 25 τ.μ., 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 24+975  15.000,00 

10. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ1 Σέλιανης 17 τ.μ., 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 28+695  10.000,00 

11. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ1 Σέλιανης  500 τ.μ.,  
με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 28+745  250.000,00 

12. Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Σ1 Σέλιανης  87 τ.μ., 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 28+760 41.000,00 

13. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 Παραμυθιάς 17 τ.μ., Χ.Θ. Κ 30+278  10.000,00 
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(έξοδος κλάδου). 
14. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ2 Παραμυθιάς 539 

τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 30+400 269.000,00 

15. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Σ2 Παραμυθιάς 87 
τ.μ., (διαχωριστική νησίδα) με χώρο Πινάκων. 

Χ.Θ. Η 30+495 41.000,00 

16. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος ΣΑ Ελευθεροχωρίου 300 τ.μ. Χ.Θ. Κ 30+500 195.000,00 
17. Οικίσκος ISOBOX με ξύλινη επένδυση ΣΑ 

Ελευθεροχωρίου 25 τ.μ. 
Χ.Θ. Κ 30+470 15.000,00 

18. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ1Ν (Αγ. Νικολάου) 
570 τ.μ., με υπόγειο (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 44+140  342.000,00 

19. Σταθμός Διοδίων ΤΥΡΙΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια. 

Χ.Θ. Η 47+205  77.000,00 

20. Στέγαστρο Διοδίων ΤΥΡΙΑΣ 412 τ.μ. Χ.Θ. Η 47+215 160.000,00 
21. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ3 – Μπαουσίων 

δυτικό 10 τ.μ. (είσοδος κλάδου).  
Χ.Θ. Κ 50+595  6.000,00 

22. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ3 – Μπαουσιών 
ανατολικό 14 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 50+965 8.000,00 

23. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Σ3 Μπαουσίων -Σ2 
Αγ. Αναστασίας  704 τ.μ. με χαμηλό υπόγειο (με 
αντλιοστάσιο). 

Χ.Θ. Κ 51+400 356.000,00 

24. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 – Αγ. Αναστασίας 36 
τ.μ. (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 51+650 21.000,00 

25. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 – Αγ. Αναστασίας 21 
τ.μ. (διαχωριστική νησίδα).  

Χ.Θ. Κ 52+515 12.000,00 

26. Κτίριο WC ΧΣΑ Αγ. Αναστασίας 88 τ.μ. (αριστερού 
κλάδου). 

Χ.Θ. Η 56+760 40.000,00 

27. ISOBOX στέγασης καθαριστή ΧΣΑ Αγ. Αναστασίας 6 
τ.μ. (αριστερού κλάδου) 

Χ.Θ. Η 56+780 3.000,00 

28. Κτίριο WC ΧΣΑ Αγ. Αναστασίας 88 τ.μ. (δεξιού 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 57+520  40.000,00 

29. ISOBOX στέγασης καθαριστή.ΧΣΑ Αγ. Αναστασίας 6 
τ.μ (δεξιού κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 57+525  3.000,00 

30. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος ΣΑ Δωδώνης 80 τ.μ.  Χ.Θ. Κ 60+035 52.000,00 
31. Οικίσκος ISOBOX με ξύλινη επένδυση ΣΑ Δωδώνης 25 

τ.μ.  
Χ.Θ. Κ 60+055  15.000,00 

32. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δωδώνης (δυτικό) 
1.115 τ.μ. με υπόγειο (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 60+540  669.000,00 

33. ISOBOX EHZ Σήραγγας Δωδώνης (ΔΥΤ) 65 τ.μ. Χ.Θ. Κ 60+540  23.000,00 
 

34. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δωδώνης 24 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 60+615 15.000,00 

35. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δωδώνης (ανατολικό) 
927 τ.μ. με υπόγειο (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 64+050  556.000,00 

36. ISOBOX EHZ Σήραγγας Δωδώνης (ΑΝΑ) 65 τ.μ. Χ.Θ. Η 64+050  23.000,00 
 

37. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δωδώνης 24 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 63+995 15.000,00 

38. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας - ΚΔΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 150 τ.μ. (Αίθουσα Ελέγχου). 

Χ.Θ. Η 68+625  88.000,00 

39. Κτίριο Η/Ζ ΚΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 τ.μ.. Χ.Θ. Η 68+625  5.000,00 
40. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος ΣΑ Μπάφρας 300 τ.μ. Χ.Θ. Η 71+080 195.000,00 
41. Οικίσκος ISOBOX με ξύλινη επένδυση ΣΑ Μπάφρας 25 

τ.μ. 
Χ.Θ. Η 71+120  15.000,00 

42. Σταθμός Διοδίων ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ – Περιλαμβάνει 
Κτίριο Διοίκησης 96 τ.μ. και 12 μονά φυλάκια. 

Χ.Θ. Κ 77+345 113.000,00 
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43. Στέγαστρο Διοδίων ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 410 τ.μ. Χ.Θ. Κ 77+335  160.000,00 
44. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τ3 Λογγάδων  

(Βασιλικής) 322τ.μ. (έξοδος κλάδου) 
Χ.Θ. Η 81+330 161.000,00 

45. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δρίσκου (δυτικό) 700 
τ.μ. 

Χ.Θ. Η 82+250 420.000,00 

46. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δρίσκου 38 τ.μ., στη 
διαχωριστική νησίδα. 

Χ.Θ. Η 82+330 22.000,00 

47. Μηχανοστάσιο ανεμιστήρων εκκαπνισμού σήραγγας 
Δρίσκου 311 τ.μ. (Μάζια). 

Χ.Θ. Κ 84+415 229.000,00 

48. Κτίριο Εξυπηρέτησης Υποσταθμού Φρέατος 
Εκκαπνισμού σήραγγ. Δρίσκου 238 τ.μ. (Μάζια). 

Χ.Θ. Κ 84+445 175.000,00 

49. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δρίσκου (ανατολικό) 
410 τ.μ., (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 86+890 246.000,00 

50. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Δρίσκου 38 τ.μ., 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 86+920 22.000,00 

51. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τ6 – Μπαλντούμας 91 
τ.μ. 

Χ.Θ. K 87+765 54.000,00 

52. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος ΣΑ Αράχθου 300 τ.μ. Χ.Θ. Κ 91+410  195.000,00 
53. Προκατασκευασμένος οικίσκος ΣΑ Αράχθου 100 τ.μ. Χ.Θ. Κ 91+445 22.000,00 
54. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Τ6 Ζαγορίου 21 τ.μ., 

στη διαχώρ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 92+765  12.000,00 

55. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Δεματίου – ΚΕΣ 
σηράγγων Τ6 Ζαγορίου & Τ8 Δεματίου 530 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 93+025 264.000,00 

56. Κτίριο αντλιοστασίου σήραγγας Τ8 Δεματίου 57 τ.μ., 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 93+035 34.000,00 

57. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Τ8 Δεματίου 21 τ.μ. 
στη διαχωριστική νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 93+055 12.000,00 

58. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Τ8 Δεματίου 
21 τ.μ. στη διαχ/στική νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 95+700 12.000,00 

59. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τ8 Δεματίου 530 τ.μ. 
με χαμηλό υπόγειο (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 95+705 264.000,00 

60. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Περιστερίου Σ1  8 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 101+560  4.000,00 

61. Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων Περιστερίου Σ1  & 
Χρυσοβίτσας Σ2 390 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο. 

Χ.Θ. Η 102+080  185.000,00 

62. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Χρυσοβίτσας Σ2  8 τ.μ. 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 102+340 4.000,00 

Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ανθοχωρίου    46 τ.μ. 
στη διαχ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 103+480 27.000,00 

64. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Ανθοχωρίου & 
Βοτονοσίου 595τ.μ., με χαμηλό υπόγειο (με 
αντλιοστάσιο). 

Χ.Θ. Κ 103+720 282.000,00 

65. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Βοτονοσίου 57 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Η 104+740 34.000,00 

66. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κρημνού 21 τ.μ. 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 106+010 12.000,00 

67. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Δύο Κορυφών & Κρημνού 545 
τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 106+060 258.000,00 

68. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Καλαμιών 57 τ.μ. (είσοδος 
κλάδου) με χώρο Πινάκων. 

Χ.Θ. Η 108+030 34.000,00 

69. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Μετσόβου - ΚΕΣ Αγ. 
Νικολάου 560τ.μ., με χαμηλό υπόγειο. 

Χ.Θ. Η 108+210 266.000,00 

70. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγ. Νικολάου 21 τ.μ. (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Η 108+230 12.000,00 
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71. Κτίριο Πινάκων Η/Μ της Σήραγγας της Συνδετήριας οδού με την 
παλιά Ε.Ο., 21 τ.μ. 

Χ.Θ. ΚΛ07-04 2+485  12.000,00 

72. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Ανηλίου (δυτικό) 285 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 109+080 135.000,00 

73. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ανηλίου (δυτικό) 46 τ.μ. Χ.Θ. Η 109+130 27.000,00 
74. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ανηλίου (ανατολικό) 46 τ.μ. Χ.Θ. Η 111+360 27.000,00 
75. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Ανηλίου (ανατολικό) 285 τ.μ.Χ.Θ. Η 111+365 135.000,00 
76. Αποθήκη Υλικών-1 ΚΕΚ Ανηλίου 240 τ.μ. Χ.Θ. Κ 111+500 48.000,00 
77. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Ανηλίου 550 τ.μ. Χ.Θ. Κ 111+540 330.000,00 
78. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μετσόβου (δυτικό) 132 τ.μ. Χ.Θ. Κ 111+585 87.000,00 
79. Αποθήκη Υλικών-2 ΚΕΚ Ανηλίου 95 τ.μ. Χ.Θ. Κ 111+590 14.000,00 
80. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος Ανηλίου-1 300 τ.μ. Χ.Θ. Η 111+490 195.000,00 
81. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος Ανηλίου-2 150 τ.μ. Χ.Θ. Η 111+445 97.000,00 
82. Οικίσκος ISOBOX-1 (δεξιός) με ξύλινη επένδυση ΣΑ Ανηλίου 

25 τ.μ. 
Χ.Θ. Η 111+480 15.000,00 

83. Οικίσκος ISOBOX-2 (αριστερός) με ξύλινη επένδυση ΣΑ 
Ανηλίου 25 τ.μ. 

Χ.Θ. Η 111+475 15.000,00 

84. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Μετσόβου (δυτικό) 57 τ.μ. Χ.Θ. Η 111+580 34.000,00 
85. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Μετσόβου (ανατολικό) 57 

τ.μ., στη διαχωριστική νησίδα. 
Χ.Θ. Η 115+285 22.000,00 

86. Κτίριο Εκκαπνισμού & Ανεμιστήρων Σήραγγας Μετσόβου 
330 τ.μ. 

Χ.Θ. Η 115+400 223.000,00 

87. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μετσόβου (ανατολικό) 132 
τ.μ. 

Χ.Θ. Η 115+410 93.000,00 

88. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Μαλακασίου Α 46 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Η 115+940 27.000,00 

89. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μαλακασίου A 76 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 115+905 45.000,00 

90. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κωσταράκου  21 τ.μ.  
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 116+300 12.000,00 

91. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κωσταράκου 490 τ.μ. με 
υπόγειο (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 116+345 261.000,00 

92. Σταθμός Διοδίων ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ. και 9 μονά φυλάκια. 

Χ.Θ. Η 118+050 90.500,00 

93. Στέγαστρο Διοδίων ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Αριστερού Κλάδου –323 τ.μ. Χ.Θ. Η 118+060 150.000,00 
94. Στέγαστρο Διοδίων ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Δεξιού Κλάδου –268 τ.μ. Χ.Θ. Κ 118+125 120.000,00 
95. Κτίριο γραφείων (σε μη χρήση)  120 τ.μ. πίσω από το κτίριο 

διοίκησης του Σταθμού Διοδίων. 
Χ.Θ. Η 118+085 90.000,00 

96. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μαλακασίου Β 76 τ.μ. Χ.Θ. Η 118+120 45.000,00 
97. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος Μαλακασίου 150 τ.μ.  Χ.Θ. Η 118+140 97.000,00 
98. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Μαλακασίου Β 

26 τ.μ., διαχωριστική νησίδα (είσοδος κλάδου) 
Χ.Θ. Κ 118+260 12.000,00 

99. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Μαλακασίου Γ 21 τ.μ. 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 120+565 12.000,00 

100. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μαλακασίου Γ  
76 τ.μ. 

Χ.Θ. Κ 120+810 45.000,00 

101. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Παναγιάς  
547 τ.μ., (δυτικό) με χαμηλό υπόγειο. 

Χ.Θ. Κ 122+165  259.000,00 

102. Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Παναγιάς  
69 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 122+175  40.000,00 

103. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Παναγιάς  
31 τ.μ. στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 122+180  18.000,00 

104. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Παναγιάς 18 τ.μ. στη διαχ. 
νησίδα (έξοδος κλάδου)  

Χ.Θ. Κ 124+545  10.000,00 

105. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Παναγιάς   Χ.Θ. Κ 124+550  251.000,00 
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493 τ.μ. (ανατολικό) με υπόγειο. 
106. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συρτού 26 τ.μ. (έξοδος 

κλάδου) 
Χ.Θ. Η 125+240 15.000,00 

107. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Συρτού  
497 τ.μ. (δυτικό) με υπόγειο. 

Χ.Θ. Η 125+245 253.000,00 

108. Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Συρτού 69 τ.μ. (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Η 126+770 40.000,00 

109. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Συρτού  
566 τ.μ., (ανατολικό) με χαμηλό υπόγειο (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 126+785 268.000,00 

110. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συρτού 26 τ.μ., δυτικό, στη 
διαχ. νησίδα, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 126+795 15.000,00 

111. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγ. Τριάδος   
15 τ.μ., δυτικό (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 128+255 9.000,00 

112. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Αγ. Τριάδος  15 τ.μ., 
ανατολικό (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 128+610 9.000,00 

113. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Αγ. Τριάδος 76 τ.μ., 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 128+660 45.000,00 

114. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Αγ. Παρασκευής 15 τ.μ., 
δυτικό (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 129+225 9.000,00 

115. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Αγ. Παρασκευής 15 τ.μ., 
ανατολικό, στη διαχωριστική νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 129+740 9.000,00 

116. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Αγ. Παρασκευής 290 τ.μ., 
με χαμηλό υπόγειο (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 129+765 137.000,00 

117. Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Αγναντερού 69 τ.μ., 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 130+325 40.000,00 

118. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Αγναντερού  
498 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 130+340 236.000,00 

119. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγναντερού  
15 τ.μ., δυτικό, στη διαχ. Νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 130+355 9.000,00 

120. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγναντερού  
15 τ.μ., ανατολικό, στη διαχ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 131+055 9.000,00 

121. Ξύλινη Αποθήκη Άλατος Πριονίων 150 τ.μ. (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 132+420 97.000,00 

122. Οικίσκος ISOBOX ΣΑ Πριονίων 25 τ.μ., (είσοδος κλάδου). Χ.Θ. Κ 132+450 15.000,00 
123. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Πριονίων  

18 τ.μ. δυτικό, στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 132+465 10.000,00 

124. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Πριονίων  
18 τ.μ., ανατολικό, στη διαχ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 133+215 10.000,00 

125. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Πριονίων  
498 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 133+265 236.000,00 

126. Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Πριονίων  
69 τ.μ., έξοδος κλάδου).  

Χ.Θ. Κ 133+285 40.000,00 

127. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βελανιδίων  
18 τ.μ. δυτικό, στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 135+560 10.000,00 

128. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βελανιδίων  
18 τ.μ., ανατολικό, στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 136+190 10.000,00 

129. Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Βελανιδίων 69 τ.μ., 
(είσοδος κλάδου).   

Χ.Θ. Η 136+230 40.000,00 

130. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Βελανιδίων 498 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 136+250 236.000,00 

131. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νίκα 76 τ.μ., (έξοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Η 137+515 45.000,00 

132. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Νίκα 24 τ.μ., στη διαχ. 
νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 137+525 14.000,00 

133. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Λαγκαδίων 76 τ.μ., (έξοδος Χ.Θ. Η 138+535 45.000,00 
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κλάδου). 
134. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Λαγκαδίων 24 τ.μ., στη 

διαχ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 138+545 14.000,00 

135. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ζίγκρα 24 τ.μ., στη διαχ. 
νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 139+885 14.000,00 

136. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κοιλώματος 24 τ.μ., δυτικό, 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 140+140 14.000,00 

137. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Ζίγκρα - Κοιλώματος  544 
τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 140+195 276.000,00 

138. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κοιλώματος 24 τ.μ., στη 
διαχ. νησίδα, ανατολικό, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 141+230 14.000,00 

139. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Κοιλώματος - Καρατζά 390 
τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 141+255 185.000,00 

140. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Καρατζά 24 τ.μ., δυτικό, 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 141+500 14.000,00 

141. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Καρατζά 544 τ.μ., με 
υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 142+260 276.000,00 

142. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Καρατζά 24 τ.μ., ανατολικό, 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 142+270 14.000,00 

143. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βενέτικου 12 τ.μ., 
υπόσκαφο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 145+070 7.000,00 

144. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Βενέτικου 695 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο, επάνω από την ανατολική μετόπη της 
σήραγγας. 

Χ.Θ. Κ 145+650 330.000,00 

145. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βενέτικου 12 τ.μ., 
υπόσκαφο Ι, (είσοδος κλάδου δεξιά). 

Χ.Θ. Η 145+715 7.000,00 

146. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βενέτικου 12 τ.μ., 
υπόσκαφο ΙΙ, (έξοδος κλάδου αριστερά). 

Χ.Θ. Κ 145+720 7.000,00 

147. Κτίριο ΚΔΑ Γρεβενών – Αίθουσα Ελέγχου 112 τ.μ. Χ.Θ. Κ 156+485 65.000,00 
148. Κτίριο Η/Ζ ΚΔΑ Γρεβενών 45 τ.μ. Χ.Θ. Η 156+485 20.000,00 
149. Οικίσκος ISOBOX ΣΑ Γρεβενών 25 τ.μ. Χ.Θ. Κ 156+535 15.000,00 
150. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Γρεβενών 300 τ.μ. Χ.Θ. Κ 156+555 195.000,00 
151. Αποθήκη αρχείο (μελετών και επιμετρήσεων) ΚΔΑ 

Γρεβενών 180 τ.μ. 
Χ.Θ. Κ 156+505 50.000,00 

152. Αποθήκη εργαστήριο ΚΔΑ Γρεβενών 171 τ.μ. Χ.Θ. Κ 156+550 47.000,00 
153. Κτίριο WC ΧΣΑ Ταξιάρχη 10 τ.μ., δεξιό. Χ.Θ. Κ 169+910 6.000,00 
154. ISOBOX καθαριστή WC ΧΣΑ Ταξιάρχη 6 τ.μ. δεξιό. Χ.Θ. Κ 169+950 3,000,00 
155. Κτίριο WC ΧΣΑ Ταξιάρχη 10 τ.μ., αριστερό (έξοδος κλάδου) Χ.Θ. Η 170+330 6.000,00 
156. ISOBOX καθαριστή WC ΧΣΑ Ταξιάρχη 6 τ.μ. αριστερό. Χ.Θ. Η 170+340 3,000,00 
157. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Ταξιάρχη 200 τ.μ., (έξοδος 

κλάδου) 
Χ.Θ. Η 170+470 120.000,00 

158. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Σιάτιστας 25 
τ.μ. 

Χ.Θ. Η 179+445 15.000,00 

159. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Σιάτιστας 150 τ.μ. Χ.Θ. Η 179+455 97.000,00 
160. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Άργος Ορεστικό 

25 τ.μ. στον Α/Κ ανάμεσα στον άξονα και το ΚΛ04-01. 
Χ.Θ. Α29 36+090  15.000,00 

161. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Άργος Ορεστικό 300 τ.μ. στον 
Α/Κ ανάμεσα στον άξονα και το ΚΛ04-01. 

Χ.Θ. Α29 36+100  195.000,00 

162. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ιεροπηγής  
26 τ.μ., (είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Α29 60+100 14.000,00 

163. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Ιεροπηγής 179 τ.μ. Χ.Θ. Α29 60+230 160.800,00 
164. Σταθμός Διοδίων ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια. 
Χ.Θ. Α29 61+995 77.000,00 

165. Στέγαστρο Διοδίων ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ 417 τ.μ. Χ.Θ. Α29 62+000 160.000,00 
166. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κρυσταλλοπηγής 9 τ.μ. Χ.Θ. Α29 68+320 5.000,00 

ΑΔΑ: ΨΝΙ846Ψ8ΟΝ-Κ5Ε





Σελίδα 44 από 76 
 
 
 

(είσοδος κλάδου) 
167. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κρυσταλλοπηγής 179 τ.μ. Χ.Θ. Α29 68+500 160.800,00 
168. Κτίριο WC ΧΣΑ Κοζάνης (Νικόπολη) 10 τ.μ.  Χ.Θ. Η 198+865 6.000,00 
169. ISOBOX καθαριστή WC ΧΣΑ Κοζάνης 6 τ.μ. Χ.Θ. Η 198+915 3,000,00 
170. Ξύλινη αποθήκη Άλατος Κοζάνης 300 τ.μ. στον Α/Κ 

ανάμεσα στον άξονα και το ΚΛ12-07 
Χ.Θ. Η 204+885 195.000,00 

171. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Κοζάνης 25 τ.μ. 
στον Α/Κ ανάμεσα στον άξονα και το ΚΛ12-07 

Χ.Θ. Η 204+905 15.000,00 

172. Οικίσκος ISOBOX Αστυνομίας 30τ.μ. Χ.Θ. Η 228+020 8.000,00 
173. Σταθμός Διοδίων ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 225 τ.μ., 8 μονά φυλάκια  
Χ.Θ. Η 228+035 144.000,00 

174. Στέγαστρο Σταθμού Διοδίων ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 615 τ.μ. Χ.Θ. Η 228+040 170.000,00 
175. Ξύλινη αποθήκη άλατος Πολυμύλου 300 τ.μ.  Χ.Θ. Η 228+485 195.000,00 

Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Πολυμύλου 25 
τ.μ.  

Χ.Θ. Η 228+515 15.000,00 

177. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ13 (Υ14/15)  
440 τ.μ. με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 230+570 206.000,00 

178. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ13 (Υ13) 340 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 231+465 161.000,00 

179. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ12 (Υ11/12) 300 τ.μ., με 
υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 232+440 142.000,00 

180. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας - Αντλιοστάσιο Σ10 
(Υ10.2Α) 135 τ.μ. με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. K 233+235 81.000,00 

181. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ10 (Υ10.2) 660 τ.μ., με χαμηλό 
υπόγειο, σε δρόμο πίσω από την είσοδο του κλάδου.  

Χ.Θ. K 233+470  313.000,00 

182. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Σήραγγας Σ10 
(Υ10.1) 1.670 τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου)  

Χ.Θ. K 235+500 829.000,00 

183. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ10 (Υ10.1Α) 135 τ.μ., 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 235+520 81.000,00 

184. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ9 (Υ9) 135 τ.μ. (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 236+990 81.000,00 

185. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ8 (Υ8) 710 τ.μ. με χαμηλό 
υπόγειο.  

Χ.Θ. Κ 237+540 337.000,00 

186. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ7 (Υ7) 710 τ.μ., με χαμηλό 
υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 238+850 337.000,00 

187. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ6 (Υ6) 135 τ.μ., (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 239+720 81.000,00 

188. Ξύλινη αποθήκη άλατος Λευκόπετρας 150 τ.μ. Χ.Θ. Η 241+730 97.000,00 
189. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Λευκόπετρας 25 

τ.μ. 
Χ.Θ. Η 241+740 15.000,00 

190. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ4 (Υ4/5) 500 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 242+235 237.000,00 

191. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ3 (Υ2.1/3) 500 τ.μ. με 
χαμηλό υπόγειο, μεταξύ των σηράγγων. 

Χ.Θ. Η 243+525 237.000,00 

192. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ2 (Υ2) 500 τ.μ., με χαμηλό 
υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 246+550 237.000,00 

193. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ1 (Υ1) 580 τ.μ., με χαμηλό 
υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 248+365 269.000,00 

194. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Βέροιας 25 τ.μ., 
στο χώρο ανάμεσα στον άξονα και το ΚΛ14-04. 

Χ.Θ. Η 253+120 15.000,00 

195. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Βέροιας 150 τ.μ., στο χώρο 
ανάμεσα στον άξονα & το ΚΛ14-04. 

Χ.Θ. Η 253+140 97.000,00 

196. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Νησελίου 300 τ.μ. Χ.Θ. Η 276+540 195.000,00 
197. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Νησελίου 25 

τ.μ. 
Χ.Θ. Η 276+545 15.000,00 
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198. Σταθμός Διοδίων ΜΑΛΓΑΡΩΝ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 160 τ.μ. ισόγειο/ Ισόγειος Χώρος 60 τ.μ. / 
Προκατασκευασμένος οικίσκος 35 τ.μ./ Λεβητοστάσιο 40 
τ.μ.  Κτίριο ισόγειο 140 τ.μ./ 12 Οικίσκοι Εισπρακτόρων 

Χ.Θ. Κ 299+065 419.000,00 

199. Σταθμός Διοδίων ΜΑΛΓΑΡΩΝ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 1000 τ.μ. Χ.Θ. Κ 299+080 300.000,00 
200. Σταθμός Διοδίων ΕΥΖΩΝΩΝ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια.  
Χ.Θ. Α1 58+600  89.000,00 

201. Στέγαστρο Διοδίων ΕΥΖΩΝΩΝ 560 τ.μ. Χ.Θ. Α1 58+600 210.000,00 
202. Κτίριο αντλιοστασίου στον Α/Κ21 Καλοχωρίου, 120 τ.μ.  Χ.Θ. Η 312+225 72.000,00 
203. Σταθμός Διοδίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 2x128 τ.μ. και 5 διπλά και 8 μονά φυλάκια.  
Χ.Θ. Η 322+500  202.000,00 

204. Στέγαστρο Διοδίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.096 τμ. Χ.Θ. Η 322+500  712.600,00 
205. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Γηροκομείου  

150 τ.μ. 
Χ.Θ. K 328+485  97.000,00 

206. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Γηροκομείου 25 τ.μ.Χ.Θ. K 328+490 15.000,00 
207. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Α/Κ Λαγκαδά  

300 τ.μ. 
Χ.Θ. H 333+865  195.000,00 

208. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος -I ΣΑ Α/Κ Λαγκαδά 
25 τ.μ. 

Χ.Θ. H 333+875  15.000,00 

209. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος –II ΣΑ Α/Κ 
Λαγκαδά 25 τ.μ. 

Χ.Θ. H 333+885  15.000,00 

210. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δορκάδος  
20 τ.μ. (είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Π 31+390 6.000,00 

211. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας  Δορκάδος 325 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Π 31+480 160.000,00 

212. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Δορκάδος 300 τ.μ. Χ.Θ. Π 31+995 195.000,00 
213. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Δορκάδος 25 

τ.μ. 
Χ.Θ. Π 32+015 18.000,00 

214. Σταθμός Διοδίων ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια. 

Χ.Θ. Α25 Π 94+860  89.000,00 

215. Στέγαστρο Διοδίων ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 560 τ.μ.  Χ.Θ. Α25 Π 94+860 210.000,00 
216. Κτίριο WC ΧΣΑ Ανάληψης 75 τ.μ., δεξιό. Χ.Θ. K 349+675 45.000,00 
217. Κτίριο WC ΧΣΑ Ανάληψης 75 τ.μ., αριστερό. Χ.Θ. Η 349+730 45.000,00 
218. Σταθμός Διοδίων ΑΝΑΛΗΨΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια 
Χ.Θ. Η 349+880 89.000,00 

219. Στέγαστρο Διοδίων ΑΝΑΛΗΨΗΣ 460 τ.μ. Χ.Θ. Η 349+890 160.000,00 
220. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Προφήτη 150 τ.μ. Χ.Θ. Η 356+175 97.000,00 
221. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Προφήτη 25 τ.μ. Χ.Θ. Η 356+190 15.000,00 
222. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας  Βρασνών  

80 τ.μ., (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 391+360  48.000,00 

223. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Ασπροβάλτας  
150 τ.μ. 

Χ.Θ. Κ 394+575  97.000,00 

224. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Ασπροβάλτας 
25 τ.μ. 

Χ.Θ. Κ 394+590  15.000,00 

225. Σταθμός Διοδίων ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια  

Χ.Θ. Η 396+700  77.000,00 

226. Στέγαστρο Διοδίων ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 560 τ.μ. Χ.Θ. Η 396+700 210.000,00 
227. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων  Σ1-Σ2 145 τ.μ., με υπόγειο, στη 

διαχωρ. νησίδα, (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 402+145 87.000,00 

228. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 10 τ.μ., στη διαχ. νησίδα 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 402+285 6.000,00 

229. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ3 90 τ.μ., (έξοδος κλάδου) Χ.Θ. Κ 406+130 54.000,00 
230. Κτίριο WC ΧΣΑ Μουσθένης ΒΚΛ 10 τ.μ. Χ.Θ. Η 443+005 6.000,00 
231. Σταθμός Διοδίων ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια. 
Χ.Θ. Η 443+260 77.000,00 
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232. Στέγαστρο Διοδίων ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 417 τ.μ. Χ.Θ. Η 443+270 160.000,00 
233. Κτίριο WC ΧΣΑ Μουσθένης ΝΚΛ 10τ.μ. Χ.Θ. Κ 444+845 6.000,00 
234. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας & ΚΕΣ Δυτικό 

Σήραγγας Συμβόλου 472 τ.μ., με υπόγειο, (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 450+885 237.000,00 

235. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συμβόλου Δυτικό 20 τ.μ., 
στη διαχωριστική νησίδα, (είσοδος κλάδου).   

Χ.Θ. Κ 450+935 12.000,00 

236. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συμβόλου Ανατολικό 20 
τ.μ.,  (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 452+130 12.000,00 

237. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Συμβόλου Ανατολικό 484 
τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 452+160 237.000,00 

238. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων C&C7 και Παλιού 300 τ.μ., 
με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 462+010 160.000,00 

239. Κτίριο Αντλιοστασίου Σηράγγων C&C7 και Παλιού 110 τ.μ., 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 462+045 58.000,00 

240. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας C&C9  
180 τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 463+925 93.000,00 

241. Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας C&C9  
110 τ.μ., (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 463+955 58.000,00 

242. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ ΑΓ. Σύλλα 25 
τ.μ. 

Χ.Θ. Η 470+970 15.000,00 

243. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Αγ. Σύλλα 150 τ.μ. Χ.Θ. Η 471+000 97.000,00 
244. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κάστρου 390 τ.μ., με 

χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου).   
Χ.Θ. Η 484+475 206.000,00 

245. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Κάστρου 150 τ.μ. Χ.Θ. Η 484+510 97.000,00 
246. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νέστου  

80 τ.μ. 
Χ.Θ. Κ 509+730 48.000,00 

247. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Βαφέϊκων 25 τ.μ. Χ.Θ. Κ 524+660 15.000,00 
248. Ξύλινη αποθήκη άλατος Βαφέϊκων 300 τ.μ. Χ.Θ. Κ 524+685 195.000,00 
249. Κτίριο WC ΧΣΑ Αμαξάδων 35 τ.μ.  Χ.Θ. Η 536+500 18.000,00 
250. Κτίριο WC ΧΣΑ Αμαξάδων 35 τ.μ.  Χ.Θ. Κ 536+585 18.000,00 
251. Σταθμός Διοδίων ΙΑΣΜΟΥ – Περιλαμβάνει  Κτίριο Διοίκησης 

96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια. 
Χ.Θ. Η 536+855 77.000,00 

252. Στέγαστρο Διοδίων ΙΑΣΜΟΥ 417 τ.μ. Χ.Θ. Η 536+865 160.000,00 
253. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Ιάσμου –Ι 25 τ.μ. Χ.Θ. Κ 545+710 15.000,00 
254. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Ιάσμου –ΙΙ 25 τ.μ. Χ.Θ. Κ 545+720 15.000,00 
255. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Ιάσμου 300 τ.μ. Χ.Θ. Κ 545+730 195.000,00 
256. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τυχερού  

46 τ.μ., ΒΕ, είσοδος σήραγγας. 
A23/ Χ.Θ. 14+000 χλμ από Α/Κ 
Ανατ. Κομοτηνής  

28.000,00 

257. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κατερίνας  
46 τ.μ., ΕΒ, είσοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 15+100 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής  

28.000,00 

258. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νυμφαίας  
46 τ.μ., ΕΒ, έξοδος σήραγγας. 

A23/ Χ.Θ. 16+300 χλμ από Α/Κ 
Ανατ. Κομοτηνής  

28.000,00 

259. Κτίριο Πυρόσβεσης Σήραγγας Νυμφαίας  
48 τ.μ., ΕΒ, έξοδος σήραγγας. 

A23/ Χ.Θ. 16+300 χλμ από Α/Κ 
Ανατ. Κομοτηνής  

29.000,00 

260. Επανδρωμένο Κτίριο Ελέγχου Σήραγγας Νυμφαίας 40 τ.μ., 
ΕΒ, έξοδος σήραγγας 

A23/ Χ.Θ. 16+300 χλμ από Α/Κ 
Ανατ.  

15.000,00 

261. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σολομώντα  
46 τ.μ., ΒΕ, είσοδος σήραγγας. 

A23/ Χ.Θ. 18+300 χλμ από Α/Κ 
Ανατ. Κομοτηνής  

28.000,00 

262. Ξύλινη αποθήκη άλατος Ι/Κ Νυμφαίας 150 τ.μ. A23/ Χ.Θ. 18+560 χλμ από Α/Κ 
Ανατ.  

97.000,00 

263. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Ι/Κ Νυμφαίας 25 
τ.μ. 

A23/ Χ.Θ. 18+570 χλμ από Α/Κ 
Ανατ. Κομοτηνής  

15.000,00 

264. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Φρουρού  
46 τ.μ., ΕΒ, είσοδος σήραγγας. 

A23/ Χ.Θ. 21+200 χλμ από Α/Κ 
Ανατ. Κομοτηνής  

28.000,00 
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265. Κτίριο WC ΧΣΑ Βέννας 35 τ.μ Χ.Θ. Η 579+105 18.000,00 
266. Κτίριο WC ΧΣΑ Βέννας 35 τ.μ Χ.Θ. Κ 579+175 18.000,00 
267. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Βέννας 150 τ.μ. Χ.Θ. Κ 579+180 97.000,00 
268. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Βέννας 25 τ.μ. Χ.Θ. Κ 579+200 15.000,00 
269. ISOBOX καθαριστή WC ΧΣΑ Βένας 6 τ.μ. αριστερό. Χ.Θ. Κ 579+210 3.000,00 
270. Σταθμός Διοδίων ΜΕΣΤΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια  
Χ.Θ. Κ 580+000  77.000,00 

271. Στέγαστρο Διοδίων ΜΕΣΤΗΣ 560 τ.μ. Χ.Θ. Κ 580+000 210.000,00 
272. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Αλεξ/πολης  

300 τ.μ. 
Χ.Θ. Κ 617+165 195.000,00 

273. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Αλεξ/πολης. 25 
τ.μ. 

Χ.Θ. Κ 617+175 15.000,00 

274. Κτίριο WC ΧΣΑ Δωρικού 35 τ.μ. Χ.Θ. H 628+550 18.000,00 
275. Κτίριο WC ΧΣΑ Δωρικού 35 τ.μ. Χ.Θ. Κ 628+920  18.000,00 
276. ISOBOX καθαριστή ΧΣΑ Δωρικού 6 τ.μ. Χ.Θ. Κ 628+950 3.000,00 
277. Ξύλινη αποθήκη άλατος ΣΑ Αρδανίου 300 τ.μ. Χ.Θ. H 650+910 195.000,00 
278. Προκατασκευασμένος ξύλινος οικίσκος ΣΑ Αρδανίου 25 τ.μ. Χ.Θ. H 650+900 15.000,00 
279. Σταθμός Διοδίων ΑΚΤΙΟΥ – Περιλαμβάνει  Κτίριο 

Διοίκησης 200 τ.μ. ΥΠΟΓΕΙΟ+200 τ.μ. ΙΣΟΓΕΙΟ+83 τ.μ. 1os 
ΟΡΟΦΟΣ & 4 ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

377.000,00 

280. Στέγαστρο Διοδίων ΑΚΤΙΟΥ 500 τ.μ. Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

170.000,00 

281. Κτίριο Υποσταθμού ΜΤ ΑΚΤΙΟΥ 577,5 τ.μ. (Ισόγειο + 1ος 
όροφος) 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

250.000,00 

282. Κτίριο Υποσταθμού ΜΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 666 τ.μ. (Ισόγειο + 1ος 
όροφος+ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) + 21 τ.μ. αντλιοστάσιο  

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

123.660,00 

283. Αντλιοστάσιο όμβριων υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου – 
Πρέβεζας Νο1 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

20.000,00 

284. Αντλιοστάσιο όμβριων υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου – 
Πρέβεζας Νο2 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

20.000,00 

285. Αντλιοστάσιο όμβριων υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου – 
Πρέβεζας Νο3 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

20.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Β1 28.954.360,00 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 (Κτίρια επί του άξονα της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων σε φάση κατασκευής) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

286. 
Σταθμός Διοδίων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια Χ.Θ. 186+100 77.000,00 

287. Στέγαστρο Διοδίων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 417 τ.μ. Χ.Θ. 186+100 160.000,00 

288. 
Σταθμός Διοδίων ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια 
Α25 / Χ.Θ. 44+800  89.000,00 

289. Στέγαστρο Διοδίων ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 560 τ.μ. Α25 / Χ.Θ. 44+800 210.000,00 

290. 
Σταθμός Διοδίων ΚΑΒΑΛΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια 
Χ.Θ. 474+200 77.000,00 

291. Στέγαστρο Διοδίων ΚΑΒΑΛΑΣ 417 τ.μ. Χ.Θ. 474+200 160.000,00 

292. 
Σταθμός Διοδίων ΑΡΔΑΝΙΟΥ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια 
Χ.Θ. 648+000 77.000,00 

293. Στέγαστρο Διοδίων ΑΡΔΑΝΙΟΥ 221 τ.μ. Χ.Θ. 648+000 120.000,00 
294. Πλευρικοί σταθμοί διοδίων (συνολικά 43) - 1.032.000,00 
295. Στέγαστρο Πλευρικού σταθμού διοδίων (συνολικά 43) - 1.290.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Β2 3.292.000,00 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΙΝΑΚΑ Α+Β1+Β2) 33.249.360,00 
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B.      Ασφαλιστέα αξία των περιεχομένων κτιρίων αναλυτικά: 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. Περιεχόμενα Κεντρικού Κτιρίου 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη 

88.000,00 

2. Περιεχόμενα Λυομένων 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη 

84.000,00 

3. Εγκατάσταση 5 νέων κλιματιστικών  μονάδων 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη 

3.500,00 

4. Περιεχόμενα ISOBOX EGNATIA CARD 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη 

5.000,00 

5. Περιεχόμενα Μποντζώρλου ΙΙ 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη 

357.000,00 

6. Περιεχόμενα Περιφερειακού Γραφείου Δερβενίου 9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καβάλας 
(Δερβένι) 

42.000,00 

7. Περιεχόμενα Εργαστηρίου Δερβενίου 9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καβάλας 
(Δερβένι) 

93.000,00 

8. Περιεχόμενα Περιφερειακού Γραφείου Ιωαννίνων 8ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, 
Ιωάννινα (Παλιό ΚΤΕΟ) 

21.000,00 

9. Περιεχόμενα Κλιμακίου Επίβλεψης Ιωαννίνων 8ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, 
Ιωάννινα (Παλιό ΚΤΕΟ) 

16.000,00 

10. Κτίριο ΚΔΑ Γρεβενών 767 τ.μ. (χωρίς Αίθουσα Ελέγχου) Χ.Θ. Κ 156+485 800.000,00 

11. Περιεχόμενα Εργαστηρίου Γραφείου Κομοτηνής Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου 15.000,00 
12. Περιεχόμενα Περιφερειακού Γραφείου Κομοτηνής 6ο χλμ. Καβάλας - Ξάνθης 37.000,00 
13. Περιεχόμενα Περιφερειακού Γραφείου Αλεξ/πολης 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης-

Κίρκης, Αλεξανδρούπολη 
12.000,00 

14. Περιεχόμενα Περιφερειακού Γραφείου Κυκλάδων Περιοχή Πλατείας  
Πρωτοδικείου, Χώρα Νάξου 
84300 Νάξος 

3.000,00 

15. Περιεχόμενα Περιφερειακού Γραφείου Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας 95 ΑΔΤΕ 3.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.579.500,00 

    
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ επί του άξονα της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1.  Κτίριο Εξυπηρέτησης C&C Λαδοχωρίου  
130,5 τ.μ. 

Χ.Θ. Κ 0+213 
32.000,00 

2.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Βασιλικού  
370 τ.μ. με υπόγειο (έξοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Κ 9+040 
342.000,00 

3.  Κτίριο αντλιοστασίου, ΚΕΣ Βασιλικού 62 τ.μ. (έξοδος 
κλάδου) 

Χ.Θ. Κ 9+058 
10.000,00 

4.  Κτίριο Εξυπηρέτησης C&C Μαζαρακιάς 67 τ.μ., (είσοδος 
κλάδου) 

Χ.Θ. Κ 11+965 
84.000,00 

5.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Γκρίκα-Μεσοβούνι, 735 
τ.μ., με υπόγειο (είσοδος κλάδου σήρ. Μεσοβουνίου). 

Χ.Θ. Η 13+790 
188.000,00 

6.  Κτίριο Πινάκων H/Μ Σήραγγας Μεσοβουνίου   
31 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 13+785 
50.000,00 

7.  Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Νεοχωρίου 87τ.μ. με 
χώρο Πινάκων 

Χ.Θ. Κ 24+035 
35.000,00 

ΑΔΑ: ΨΝΙ846Ψ8ΟΝ-Κ5Ε





Σελίδα 49 από 76 
 
 
 

8.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νεοχωρίου  
76 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο. 

Χ.Θ. Κ 24+165  
126.000,00 

9.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κρυσταλλοπηγής 25 τ.μ., 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 24+975  
49.000,00 

10.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ1 Σέλιανης  
17 τ.μ., (έξοδος κλάδου)        

Χ.Θ. Κ 28+695  
14.000,00 

11.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ1 Σέλιανης 
 500 τ.μ., χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 28+745  
256.000,00 

12.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Σ1 Σέλιανης  
 87 τ.μ., (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 28+760 
23.000,00 

13.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 Παραμυθιάς 17 τ.μ., 
(έξοδος κλάδου).        

Χ.Θ. Κ 30+278  
14.000,00 

14.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ2 Παραμυθιάς  
539 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (έξοδος κλάδου).        

Χ.Θ. Κ 30+400 
476.000,00 

15.  Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Σ2 Παραμυθιάς  
87 τ.μ., (διαχωριστική νησίδα) με χώρο Πινάκων. 

Χ.Θ. Η 30+495 
32.000,00 

16.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ1Ν (Αγ. Νικολάου) 570 
τ.μ., με υπόγειο (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 44+140  
330.000,00 

17.  Σταθμός Διοδίων ΤΥΡΙΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, 
στέγαστρο. 

Χ.Θ. Η 47+205  

205.000,00 
18.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ3 – Μπαουσίων δυτικό 

10 τ.μ. (είσοδος κλάδου).  
Χ.Θ. Κ 50+595  

15.000,00 
19.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ3 – Μπαουσιών 

ανατολικό 14 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 50+965 

15.000,00 
20.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Σ3 Μπαουσίων -Σ2 Αγ. 

Αναστασίας  704 τ.μ. με χαμηλό υπόγειο (με 
αντλιοστάσιο). 

Χ.Θ. Κ 51+400 

494.000,00 
21. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 – Αγ. Αναστασίας 36 τ.μ. 

(είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 51+650 

15.000,00 
22. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 – Αγ. Αναστασίας 21 τ.μ. 

(διαχωριστική νησίδα).  
Χ.Θ. Κ 52+515 

15.000,00 
23. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δωδώνης (δυτικό) 1.115 

τ.μ. με υπόγειο (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 60+540  

1.005.000,00 
24. ISOBOX EHZ Σήραγγας Δωδώνης (ΔΥΤ) 65 τ.μ. Χ.Θ. Κ 60+540  

95.000,00 
25. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δωδώνης  

24 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 60+615 

11.000,00 
26. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δωδώνης (ανατολικό) 927 

τ.μ. με υπόγειο (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 64+050  

215.000,00 
27. ISOBOX EHZ Σήραγγας Δωδώνης (ΑΝΑ) 65 τ.μ. Χ.Θ. Η 64+050  84.000,00 
28. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δωδώνης  

24 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 63+995 

17.000,00 
29. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας - ΚΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

150 τ.μ. (Αίθουσα Ελέγχου). 
Χ.Θ. Η 68+625  

684.000,00 
30. Κτίριο Η/Ζ ΚΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 τ.μ. Χ.Θ. Η 68+625  2.000,00 
31. Σταθμός Διοδίων ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ. και 12 μονά φυλάκια, στέγαστρο. 
Χ.Θ. Κ 77+345 

265.000,00 
32. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τ3 Λογγάδων  (Βασιλικής) 

322τ.μ. (έξοδος κλάδου) 
Χ.Θ. Η 81+330 

121.000,00 
33. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δρίσκου (δυτικό) 700 τ.μ. Χ.Θ. Η 82+250 693.000,00 
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34. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δρίσκου 
 38 τ.μ., στη διαχωριστική νησίδα. 

Χ.Θ. Η 82+330 
14.000,00 

35. Μηχανοστάσιο ανεμιστήρων εκκαπνισμού σήραγγας 
Δρίσκου 311 τ.μ. (Μάζια). 

Χ.Θ. Κ 84+415 
770.000,00 

36. Κτίριο Εξυπηρέτησης Υποσταθμού Φρέατος Εκκαπνισμού 
σήραγγ. Δρίσκου 238 τ.μ. (Μάζια). 

Χ.Θ. Κ 84+445 
251.000,00 

37. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Δρίσκου (ανατολικό) 410 
τ.μ., (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 86+890 
672.000,00 

38. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Δρίσκου  
38 τ.μ., (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 86+920 
14.000,00 

39. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τ6 – Μπαλντούμας 91 τ.μ. Χ.Θ. K 87+765 
76.000,00 

40. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Τ6 Ζαγορίου 
 21 τ.μ., στη διαχώρ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 92+765  
15.000,00 

41. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Δεματίου – ΚΕΣ 
σηράγγων Τ6 Ζαγορίου & Τ8 Δεματίου 530 τ.μ., με χαμηλό 
υπόγειο (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 93+025 

455.000,00 
42. Κτίριο αντλιοστασίου σήραγγας Τ8 Δεματίου 00 τ.μ., 

(έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 93+035 

19.000,00 
43. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Τ8 Δεματίου 21 τ.μ. στη 

διαχωριστική νησίδα (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 93+055 

15.000,00 
44. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Τ8 Δεματίου   

21 τ.μ. στη διαχ/στική νησίδα (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 95+700 

15.000,00 
45. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τ8 Δεματίου 530 τ.μ. με 

χαμηλό υπόγειο (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 95+705 

386.000,00 
46. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Περιστερίου Σ1  8 τ.μ. 

(είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 101+560  

11.000,00 
47. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Περιστερίου Σ1  & 

Χρυσοβίτσας Σ2 390 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο. 
Χ.Θ. Η 102+080  

211.000,00 
48. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Χρυσοβίτσας Σ2  8 τ.μ. 

(έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 102+340 

11.000,00 
49. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ανθοχωρίου    46 τ.μ. 

(έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 103+480 

11.000,00 
50. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Ανθοχωρίου & Βοτονοσίου 

595τ.μ., με χαμηλό υπόγειο (με αντλιοστάσιο). 
Χ.Θ. Κ 103+720 

330.000,00 
51. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Βοτονοσίου  

57 τ.μ. (είσοδος κλάδου) 
Χ.Θ. Η 104+740 

14.000,00 
52. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κρημνού 21 τ.μ. (έξοδος 

κλάδου). 
Χ.Θ. Η 106+010 

11.000,00 
53. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Δύο Κορυφών & Κρημνού 

545 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου) 
Χ.Θ. Η 106+060 

330.000,00 
54. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Καλαμιών  

57 τ.μ. (είσοδος κλάδου) με χώρο Πινάκων. 
Χ.Θ. Η 108+030 

25.000,00 
55. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Μετσόβου - ΚΕΣ Αγ. 

Νικολάου 560τ.μ., με χαμηλό υπόγειο. 
Χ.Θ. Η 108+210 

385.000,00 
56. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγ. Νικολάου  

21 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 108+230 

11.000,00 
57. Κτίριο Πινάκων Η/Μ της Σήραγγας της Συνδετήριας οδού 

με την παλιά Ε.Ο., 21 τ.μ. 
Χ.Θ. ΚΛ07-04 2+485  

14.000,00 
58. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Ανηλίου (δυτικό) 285 τ.μ., 

με χαμηλό υπόγειο (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 109+080 

593.000,00 
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59. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ανηλίου (δυτικό) 46 τ.μ. Χ.Θ. Η 109+130 
19.000,00 

60. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ανηλίου (ανατολικό) 46 τ.μ. Χ.Θ. Η 111+360 
19.000,00 

61. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Ανηλίου (ανατολικό) 285 
τ.μ. 

Χ.Θ. Η 111+365 
615.000,00 

62. Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Ανηλίου 550 τ.μ. Χ.Θ. Κ 111+540 525.000,00 
63. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μετσόβου(δυτικό) 132 τ.μ. Χ.Θ. Κ 111+585 

648.000,00 
64. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Μετσόβου (δυτικό) 57 τ.μ. Χ.Θ. Η 111+580 19.000,00 
65. Κτίριο αντλιοστασίου Σήραγγας Μετσόβου (ανατολικό) 57 

τ.μ., στη διαχωριστική νησίδα. 
Χ.Θ. Η 115+285 

19.000,00 
66. Κτίριο Εκκαπνισμού & Ανεμιστήρων Σήραγγας Μετσόβου 

330 τ.μ. 
Χ.Θ. Η 115+400 

328.000,00 
67. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μετσόβου (ανατολικό) 132 

τ.μ. 
Χ.Θ. Η 115+410 

648.000,00 
68. Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Μαλακασίου A  

46 τ.μ. 
Χ.Θ. Η 115+940 

15.000,00 
69. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μαλακασίου A 

 76 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Η 115+905 

180.000,00 
70.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κωσταράκου  

21 τ.μ.  (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 116+300 

19.000,00 
71.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κωσταράκου  

490 τ.μ. με υπόγειο (είσοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 116+345 

467.000,00 
72.  Σταθμός Διοδίων ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ – Περιλαμβάνει Κτίριο 

Διοίκησης 96 τ.μ. και 9 μονά φυλάκια, στέγαστρα. 
Χ.Θ. Η 118+050 

190.000,00 
73.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μαλακασίου Β 76 τ.μ. Χ.Θ. Η 118+120 

191.000,00 
74.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Μαλακασίου Β 

26 τ.μ., διαχωριστική νησίδα (είσοδος κλάδου) 
Χ.Θ. Κ 118+260 

15.000,00 
75.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Μαλακασίου Γ  

21 τ.μ. (έξοδος κλάδου). 
Χ.Θ. Κ 120+565 

15.000,00 
76.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Μαλακασίου Γ  

76 τ.μ. 
Χ.Θ. Κ 120+810 

160.000,00 
77.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Παναγιάς  

547 τ.μ., (δυτικό) με χαμηλό υπόγειο. 
Χ.Θ. Κ 122+165  431.000,00  

78.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Παναγιάς  
69 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 122+175  30.000,00 

79.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Παναγιάς  
31 τ.μ. στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 122+180  30.000,00  

80.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Παναγιάς 18 τ.μ. στη διαχ. 
νησίδα (έξοδος κλάδου)  

Χ.Θ. Κ 124+545  30.000,00 

81.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Παναγιάς  493 τ.μ. 
(ανατολικό) με υπόγειο. 

Χ.Θ. Κ 124+550  437.000,00  

82.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συρτού 26 τ.μ. (έξοδος 
κλάδου) 

Χ.Θ. Η 125+240 30.000,00 

83.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Συρτού  
497 τ.μ. (δυτικό) με υπόγειο. 

Χ.Θ. Η 125+245 346.000,00  

84.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Συρτού 69 τ.μ. (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Η 126+770 30.000,00 

85.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Συρτού  
566 τ.μ., (ανατολικό) με χαμηλό υπόγειο (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 126+785 345.000,00  
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86.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συρτού 26 τ.μ., δυτικό, στη 
διαχ.νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 126+795 30.000,00  

87.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγ. Τριάδος   
15 τ.μ., δυτικό (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 128+255 15.000,00 

88.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Αγ. Τριάδος  15 τ.μ., 
ανατολικό (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 128+610 15.000,00 

89.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Αγ. Τριάδος 76 τ.μ., 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 128+660 195.000,00  

90.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Αγ. Παρασκευής 15 τ.μ., 
δυτικό (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 129+225 15.000,00 

91.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας  Αγ. Παρασκευής 15 τ.μ., 
ανατολικό, στη διαχωριστική νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 129+740 15.000,00 

92.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Αγ. Παρασκευής 290 τ.μ., 
με χαμηλό υπόγειο (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 129+765 158.000,00  

93.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Αγναντερού  
69 τ.μ., (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 130+325 30.000,00 

94.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Αγναντερού  
498 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 130+340 193.000,00  

95.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγναντερού  
15 τ.μ., δυτικό, στη διαχ. Νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 130+355 15.000,00  

96.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Αγναντερού  
15 τ.μ., ανατολικό, στη διαχ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 131+055 15.000,00  

97.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Πριονίων  
18 τ.μ. δυτικό, στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 132+465 15.000,00 

98.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Πριονίων  
18 τ.μ., ανατολικό, στη διαχ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 133+215 15.000,00 

99.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Πριονίων  
498 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 133+265 376.000,00  

100.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Πριονίων  
69 τ.μ., έξοδος κλάδου).  

Χ.Θ. Κ 133+285 30.000,00 

101.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βελανιδίων  
18 τ.μ. δυτικό, στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 135+560 15.000,00 

102.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βελανιδίων  
18 τ.μ., ανατολικό, στη διαχ. νησίδα (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 136+190 15.000,00 

103.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας Βελανιδίων 
69 τ.μ., (είσοδος κλάδου).   

Χ.Θ. Η 136+230 30.000,00 

104.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Βελανιδίων  
498 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 136+250 409.000,00  

105.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νίκα 76 τ.μ., (έξοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Η 137+515 113.000,00  

106.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Νίκα 24 τ.μ., στη διαχ. 
νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 137+525 15.000,00  

107.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Λαγκαδίων  
76 τ.μ., (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 138+535 75.000,00  

108.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Λαγκαδίων  
24 τ.μ., στη διαχ. νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 138+545 15.000,00  

109.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ζίγκρα 24 τ.μ., στη διαχ. 
νησίδα (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 139+885 15.000,00 

110.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κοιλώματος  
24 τ.μ., δυτικό, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 140+140 15.000,00 

111.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Ζίγκρα - Κοιλώματος  544 
τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 140+195 407.000,00  
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112.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κοιλώματος  
24 τ.μ., ανατολικό, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 141+230 15.000,00 

113.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Κοιλώματος - Καρατζά 390 
τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 141+255 270.000,00  

114.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Καρατζά 24 τ.μ., δυτικό, 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 141+500 15.000,00 

115.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Καρατζά  
544 τ.μ., με υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 142+260 388.000,00  

116.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Καρατζά 24 τ.μ., ανατολικό, 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 142+270 15.000,00  

117.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βενέτικου 12 τ.μ., 
υπόσκαφο (είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ Κ 145+070 15.000,00 

118.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Βενέτικου  
695 τ.μ. 

Χ.Θ. Κ 145+650  326.000,00  

119.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βενέτικου 
 12 τ.μ., υπόσκαφο Ι, (είσοδος κλάδου δεξιά). 

Χ.Θ. Η 145+715 15.000,00  

120.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Βενέτικου 
 12 τ.μ., υπόσκαφο ΙΙ, (έξοδος κλάδου αριστερά). 

Χ.Θ. Κ 145+720 15.000,00  

121.  Κτίριο ΚΔΑ Γρεβενών – Αίθουσα Ελέγχου 112 τ.μ. Χ.Θ. Κ 156+485 302.000,00 
 

122.  Κτίριο Η/Ζ ΚΔΑ Γρεβενών 45 τ.μ. Χ.Θ. Κ 156+485 15.000,00 
 

123.  Αποθήκη εργαστήριο ΚΔΑ Γρεβενών 171 τ.μ. Χ.Θ. Κ 156+550 46.000,00  

124.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Ταξιάρχη 200 τ.μ., (έξοδος 
κλάδου) 

Χ.Θ. Η 170+470 70.000,00  

125.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Ιεροπηγής  
26 τ.μ., (είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Α29 60+100 20.600,00 

126.  Κτίριο Ελέγχου Σήραγγας Ιεροπηγής 179 τ.μ. Χ.Θ. Α29 60+230 186.500,00 

127.  Σταθμός Διοδίων ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, 
στέγαστρο. 

Χ.Θ. Α29 61+995 205.000,00 

128.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Κρυσταλλοπηγής 9 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Α29 68+320 20.600,00 

129.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κρυσταλλοπηγής 179 τ.μ. Χ.Θ. Α29 68+500 186.500,00 

130.  Σταθμός Διοδίων ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 225 τ.μ., 8 μονά φυλάκια, στέγαστρο  

Χ.Θ. Η 228+035 205.000,00  

131.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ13 (Υ14/15)  
440 τ.μ. με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 230+570 133.000,00 

132.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ13 (Υ13)  
340 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 231+465 103.000,00  

133.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ12 (Υ11/12)  
300 τ.μ., με υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 232+440 148.000,00  

134.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας - Αντλιοστάσιο Σ10 
(Υ10.2Α) 135 τ.μ. με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. K 233+235 65.000,00  

135.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ10 (Υ10.2) 
 660 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, σε δρόμο πίσω από την 
είσοδο του κλάδου.  

Χ.Θ. K 233+470  253.000,00  

136.  Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας Σήραγγας Σ10 
(Υ10.1) 1.670 τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου)  

Χ.Θ. K 235+500 631.000,00 
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137.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ10 (Υ10.1Α)  
135 τ.μ., (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 235+520 125.000,00  

138.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ9 (Υ9)  
135 τ.μ. (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 236+990 84.000,00  

139.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ8 (Υ8)  
710 τ.μ. με χαμηλό υπόγειο.  

Χ.Θ. Κ 237+540 64.000,00  

140.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ7 (Υ7)  
710 τ.μ., με χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 238+850 94.000,00  

141.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ6 (Υ6)  
135 τ.μ., (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 239+720 152.000,00  

142.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ4 (Υ4/5) 500 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 242+235 107.000,00  

143.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ3 (Υ2.1/3) 500 τ.μ. με 
χαμηλό υπόγειο, μεταξύ των σηράγγων. 

Χ.Θ. Η 243+525 107.000,00  

144.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ2 (Υ2) 500 τ.μ., με χαμηλό 
υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 246+550 107.000,00  

145.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ1 (Υ1) 580 τ.μ., με χαμηλό 
υπόγειο, (είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 248+365 275.000,00  

146.  Σταθμός Διοδίων ΜΑΛΓΑΡΩΝ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 160 τ.μ. ισόγειο/ Ισόγειος Χώρος 60 τ.μ. / 
Προκατασκευασμένος οικίσκος 35 τ.μ./ Λεβητοστάσιο 40 
τ.μ.  Κτίριο ισόγειο 140 τ.μ./ 12 Οικίσκοι Εισπρακτόρων, 
στέγαστρο 

Χ.Θ. Κ 299+065 390.000,00 

147.  Σταθμός Διοδίων ΕΥΖΩΝΩΝ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο.  

Χ.Θ. Α1 58+600  265.000,00 

148.  Κτίριο αντλιοστασίου στον Α/Κ21 Καλοχωρίου, 120 τ.μ.  Χ.Θ. Η 312+225 150.000,00  

149.  Σταθμός Διοδίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 2x128 τ.μ., 5 διπλά και 8 μονά φυλάκια, 
στέγαστρο 

Χ.Θ. Η 322+500 390.000,00 

150.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Δορκάδος  
20 τ.μ. (είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Π 31+390 15.000,00 

151.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας  Δορκάδος 325 τ.μ. 
(είσοδος κλάδου) 

Χ.Θ. Π 31+480 325.000,00  

152.  Σταθμός Διοδίων ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο. 

Χ.Θ. Α25 Π 94+860  265.000,00 

153.  Σταθμός Διοδίων ΑΝΑΛΗΨΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο.  

Χ.Θ. Η 349+880 265.000,00  

154.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας  Βρασνών 80 τ.μ., (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 391+360  69.000,00  

155.  Σταθμός Διοδίων ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο 

Χ.Θ. Η 396+700  205.000,00 

156.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων  Σ1-Σ2 145 τ.μ., με υπόγειο, 
στη διαχωρ. νησίδα, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 402+145 83.000,00  

157.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Σ2 10 τ.μ., στη διαχ. νησίδα 
(είσοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 402+285 15.000,00 

158.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σ3 90 τ.μ., (έξοδος κλάδου) Χ.Θ. Κ 406+130 39.000,00  

159.  Σταθμός Διοδίων ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο. 

Χ.Θ. Η 443+260 205.000,00  
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160.  Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας & ΚΕΣ Δυτικό 
Σήραγγας Συμβόλου 472 τ.μ., με υπόγειο, (είσοδος 
κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 450+885 384.000,00 

161.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συμβόλου Δυτικό 20 τ.μ., 
στη διαχωριστική νησίδα, (είσοδος κλάδου).   

Χ.Θ. Κ 450+935 15.000,00  

162.  Κτίριο Πινάκων Η/Μ Σήραγγας Συμβόλου Ανατολικό 20 
τ.μ.,  (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 452+130 15.000,00 

163.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Συμβόλου Ανατολικό 484 
τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Κ 452+160 334.000,00  

164.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων C&C7 και Παλιού 300 τ.μ., 
με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 462+010 79.000,00  

165.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σηράγγων C&C7 και Παλιού 110 τ.μ., 
(έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 462+045 19.000,00 

166.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας C&C9  
180 τ.μ., με υπόγειο, (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 463+925 69.000,00  

167.  Κτίριο Αντλιοστασίου Σήραγγας C&C9  
110 τ.μ., (έξοδος κλάδου). 

Χ.Θ. Η 463+955 19.000,00 

168.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κάστρου 390 τ.μ., με 
χαμηλό υπόγειο, (είσοδος κλάδου).   

Χ.Θ. Η 484+475 41.000,00  

169.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νέστου  
80 τ.μ. 

Χ.Θ. Κ 509+730 76.000,00  

170.  Σταθμός Διοδίων ΙΑΣΜΟΥ – Περιλαμβάνει  Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο. 

Χ.Θ. Η 536+855 205.000,00  

171.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Τυχερού  
46 τ.μ., ΒΕ, είσοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 14+000 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής στον Καθ. Άξονα 23 

97.000,00  

172.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Κατερίνας  
46 τ.μ., ΕΒ, είσοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 15+100 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής στον Καθ. Άξονα 23 

97.000,00  

173.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Νυμφαίας  
46 τ.μ., ΕΒ, έξοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 16+300 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής στον Καθ. Άξονα 23  

219.000,00  

174.  Κτίριο Πυρόσβεσης Σήραγγας Νυμφαίας  
48 τ.μ., ΕΒ, έξοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 16+300 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής στον Καθ. Άξονα 23 

29.000,00  

175.  Επανδρωμένο Κτίριο Ελέγχου Σήραγγας Νυμφαίας 40 τ.μ., 
ΕΒ, έξοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 16+300 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής στον Καθ. Άξονα 23 

40.000,00 

176.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Σολομώντα  
46 τ.μ., ΒΕ, είσοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 18+300 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής στον Καθ. Άξονα 23 

97.000,00  

177.  Κτίριο Εξυπηρέτησης Σήραγγας Φρουρού  
46 τ.μ., ΕΒ, είσοδος σήραγγας. 

Χ.Θ. 21+200 χλμ από Α/Κ Ανατ. 
Κομοτηνής στον Καθ. Άξονα 23 

97.000,00  

178.  Σταθμός Διοδίων ΜΕΣΤΗΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο 

Χ.Θ. Κ 580+000  205.000,00 

179.  Περιεχόμενα Κτιρίου Διοίκησης Σταθμού Διοδίων ΑΚΤΙΟΥ 
(200 τ.μ. ΥΠΟΓΕΙΟ+200 τ.μ. ΙΣΟΓΕΙΟ+83 τ.μ. 1os ΟΡΟΦΟΣ) 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

141.500,00  

180.  Περιεχόμενα Κτιρίου Υποσταθμού ΜΤ  
ΑΚΤΙΟΥ 577,5 τ.μ. 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

316.300,00  

181.  Περιεχόμενα Κτιρίου Υποσταθμού ΜΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 666 τ.μ. Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

316.300,00  

182.  Περιεχόμενα Αντλιοστασίου Πυρόσβεσης υποθαλάσσιας 
σήραγγας ΑΚΤΙΟΥ 21 τ.μ. & Περιεχόμενα Αίθουσας 
Ελέγχου υποθαλάσσιας σήραγγας ΑΚΤΙΟΥ 

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου - 
Πρέβεζας 

39.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 29.138.300,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ επί του άξονα της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΕΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

183. Σταθμός Διοδίων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο 

Χ.Θ. 186+100 
205.000,00 

184. Σταθμός Διοδίων ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 5 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο 

Α25 / Χ.Θ. 44+800 
265.000,00 

185. Σταθμός Διοδίων ΚΑΒΑΛΑΣ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο 

Χ.Θ. 474+200 
205.000,00 

186. Σταθμός Διοδίων ΑΡΔΑΝΙΟΥ – Περιλαμβάνει Κτίριο 
Διοίκησης 96 τ.μ., 3 διπλά και 2 μονά φυλάκια, στέγαστρο 

Χ.Θ. 648+000 
205.000,00 

187. Περιεχόμενα Πλευρικών σταθμών διοδίων (συνολικά 43) - 
2.214.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 3.094.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ + Δ1+Δ2) 33.812.300,00 
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ     
Πυρκαγιά – Κεραυνός  
Καπνός προερχόμενος από πυρκαγιά 
Δάσος 
Ευρεία έκρηξη 
Πτώση αεροσκάφους 
Πρόσκρουση οχήματος 
Αποκομιδή ερειπίων μέχρι 29.500 € 
Πλημμύρα 
Καταιγίδα – θύελλα 
Θραύση ή διαρροή σωληνώσεων 
Εγκαταστάσεις και αποχετεύσεις  
Πολιτικές ταραχές 
Τρομοκρατικές ενέργειες 
Τρομοκρατικές ενέργειες κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών 
Κακόβουλη βλάβη 
Κλοπή 
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε Α ζημία μέχρι 14.700 € 
Θραύση υαλοπινάκων σε Α ζημία μέχρι 3.000 € 
Αστική ευθύνη πυρός προς τρίτους μέχρι  58.700 € 
Αστική ευθύνη πυρός προς τον ιδιοκτήτη μέχρι 58.700 € 
Χαρτόσημο αποζημιώσεως  
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
Κλοπή 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 300€ σε κάθε ζημία 
Βραχυκύκλωμα : 300€ σε κάθε ζημία 
Νερά : 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 300€ σε κάθε ζημία 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Η κάλυψη του κινδύνου ζημιών από Πλημμύρα, Καταιγίδα- Θύελλα, Θραύση ή διαρροή σωληνώσεων, 
Εγκαταστάσεις και αποχετεύσεις θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των λειτουργούντων ή 
τοποθετημένων προς λειτουργία επίπλων και μηχανημάτων (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, φωτοτυπικά 
μηχανήματα, κ.λ.π.) ανεξαρτήτως της απόστασης τοποθέτησής τους από το δάπεδο. Όλα τα υπόλοιπα 
υλικά καλύπτονται από τους παραπάνω κινδύνους εφόσον είναι τοποθετημένα σε ύψος ίσο ή 
μεγαλύτερο των 12 cm από το δάπεδο. 

 Για τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις εγκαταστάσεις υπάρχουν πυροσβεστήρες.   

 Από το σύνολο των κτιρίων των Πινάκων Β1 και Β2 (ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ) τα 
κτίρια του παρακάτω πίνακα διαθέτουν σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα συναγερμού, τα οποία 
είναι συνδεδεμένα είτε με τα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας είτε με εξουσιοδοτημένα τηλέφωνα (κινητά) 
αρμόδιου προσωπικού  του Αναδόχου Συντήρησης. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Βασιλικού  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) C&C Μαζαρακιάς 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Νεοχωρίου  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ1 Σέλιανης  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ2 Παραμυθιάς  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ1Ν (Αγ. Νικολάου)  

Σταθμός Διοδίων Τύριας  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ3 Μπαουσίων - Σ2 Αγ. Αναστασίας 

Κτίριο ΚΕΣ Δωδώνης (Δυτικό) 

Κτίριο ΚΕΣ Δωδώνης (Ανατολικό) 

Κτίριο ΚΔΑ Ιωαννίνων  

Σταθμός Διοδίων Παμβώτιδας  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Τ3 Βασιλικής 

Κτίριο ΚΕΣ Δρίσκου (Δυτικό) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Δρίσκου (Ανατολικό) 

Κτίριο Υποσταθμού Φρέατος Δρίσκου (Μάζια) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Τ6 – Μπαλτούμας 

Κτίριο ΚΕΚ Τ6 - Ζαγορίου &Τ8 - Αράχθου (Δυτικό) 

Κτίριο ΚΕΣ Τ8 - Αράχθου (Ανατολικό) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Περιστερίου 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Ανηλίου (Δυτικά)  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Ανηλίου (Ανατολικά) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Μαλακασίου A  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Κωσταράκου  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Μαλακασίου Β  

Σταθμός Διοδίων Μαλακασίου  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Μαλακασίου Γ  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Ιεροπηγής  

Σταθμός Διοδίων Ιεροπηγής 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Κρυσταλλοπηγής  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Παναγιάς (Δυτικά) – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Παναγιάς (Ανατολικά) – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Συρτού (Δυτικά) – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Συρτού (Ανατολικά) – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Αγναντερού – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Πριονίων – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Βελανιδίων – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Νίκα (Δυτικά) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Λαγκαδίων (Δυτικά) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Κοίλωμα - Ζίγρα (Δυτικά) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Κοίλωμα - Καρατζά (Ανατολικά) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Καρατζά (Ανατολικά) 
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Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Βενέτικου (Ανατολικά)  

Κτίριο ΚΔΑ Γρεβενών – μόνο σύστημα συναγερμού 

Κτίριο  Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Ταξιάρχη 

Σταθμός Διοδίων Πολυμύλου  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ13  (Υ14/15)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ13  (Υ13)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ12  (Υ11/12)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ10  (Υ10.2)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ10  (Υ10.2Α) 

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ10  (Υ10.1)  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ10  (Υ10.1Α)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ9    (Υ9)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ8    (Υ8)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ7    (Υ7)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ6    (Υ6)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ4    (Υ4/5)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ3    (Υ2.1/3)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ2    (Υ2)  

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ1    (Υ1)  

Κτίριο αντλιοστασίου στον Κ1 (Καλοχωρίου)  

Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων  

Σταθμός Διοδίων Ευζώνων 

Σταθμός Διοδίων Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου) 

Σταθμός Διοδίων Προμαχώνα 

Σταθμός Διοδίων Ανάληψης  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Δορκάδος 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Βρασνών 

Σταθμός Διοδίων Ασπροβάλτας  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ1-Σ2 - Ασπροβάλτας  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Σ3 - Ασπροβάλτας  

Σταθμός Διοδίων Μουσθένης  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Συμβόλου (Δυτικό) 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) C&C7 και Παληού  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) C&C9  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Κάστρου  

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Νέστου 

Σταθμός Διοδίων Ιάσμου 

Σταθμός Διοδίων Μέστης 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) ΤΥΧΕΡΟΥ 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) ΝΥΜΦΑΙΑΣ 

Κτίριο ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ 
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Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) ΦΡΟΥΡΟΥ 

Σταθμός Διοδίων Ακτίου  

Κτίριο Υποσταθμού ΜΤ ΑΚΤΙΟΥ  

Κτίριο Υποσταθμού ΜΤ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

Σταθμός Διοδίων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Σταθμός Διοδίων ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

Σταθμός Διοδίων ΚΑΒΑΛΑΣ 

Σταθμός Διοδίων ΑΡΔΑΝΙΟΥ 

 

 Τα κτίρια του παρακάτω πίνακα τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα Β1 διαθέτουν μόνο σύστημα 
πυρανίχνευσης.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) C&C Λαδοχωρίου 

Κτίριο Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ) Γρίκα – Μεσοβούνι 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Ανθοχωρίου 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Κρημνού 

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) Μετσόβου (Αγ. Νικολάου)  

 

Τέλος τα κτίρια του παρακάτω πίνακα τα οποία αναφέρονται στους Πίνακες Β1 και Β2 είναι 
στελεχωμένα 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Σταθμός Διοδίων ΤΥΡΙΑΣ  

Κτίριο Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Σταθμός Διοδίων ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ  

Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) ΔΕΜΑΤΙΟΥ  

Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) ΑΝΗΛΙΟΥ 

Σταθμός Διοδίων ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 

Σταθμός Διοδίων ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ  

Κτίριο Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Σταθμός Διοδίων ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ  

Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) Σ10-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  

Σταθμός Διοδίων ΜΑΛΓΑΡΩΝ  

Σταθμός Διοδίων ΕΥΖΩΝΩΝ  

Σταθμός Διοδίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σταθμός Διοδίων ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ  

Σταθμός Διοδίων ΑΝΑΛΗΨΗΣ  

Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) ΝΥΜΦΑΙΑΣ 

Σταθμός Διοδίων ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 

Σταθμός Διοδίων ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 
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Σταθμός Διοδίων ΙΑΣΜΟΥ  

Σταθμός Διοδίων ΜΕΣΤΗΣ  

Σταθμός Διοδίων ΑΚΤΙΟΥ  

Κτίριο Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) ΑΚΤΙΟΥ 

Σταθμός Διοδίων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Σταθμός Διοδίων ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

Σταθμός Διοδίων ΚΑΒΑΛΑΣ 

Σταθμός Διοδίων ΑΡΔΑΝΙΟΥ 

 

 Ομάδες Άμεσης Επέμβασης της ΕΟΑΕ παρακολουθούν όλο το δίκτυο με περιπολίες επί 24ώρου βάσεως 
ελέγχοντας και τα κτίρια εξωτερικά. 

 Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας φυλάσσονται τις ώρες μη λειτουργίας με σύστημα 
συναγερμού συνδεδεμένο  με εταιρία SECURITY και φύλακα στις μη εργάσιμες ώρες.  
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Κεφάλαιο 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΕ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει κατά κινδύνου κλοπής ή/και ληστείας τα χρήματα που 
φυλάσσονται εντός των χρηματοκιβωτίων που περιγράφονται παρακάτω, τα οποία είναι τοποθετημένα 
εντός των κτιρίων διοίκησης των σταθμών διοδίων Τύριας, Παμβώτιδας, Μαλακασίου, Πολυμύλου Κοζάνης, 
Μαλγάρων, Ανάληψης, Μουσθένης,  Ιάσμου, Μέστης, Ακτίου, Προμαχώνα, Ευζώνων και Ιεροπηγής καθώς 
και τα χρήματα που βρίσκονται εντός των Θαλαμίσκων Είσπραξης των παραπάνω σταθμών διοδίων για 
χρονικό διάστημα ενός έτους και σύμφωνα με τις ασφαλιστέες αξίες που περιγράφονται παρακάτω (εκτός 
των σταθμών διοδίων Μαλγάρων και Ακτίου, που οι ασφαλιστέες αξίες περιγράφονται σε παρακάτω 
πίνακες). 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΞΙΕΣ  
I. Ασφάλιση χρηματοκιβωτίων Σταθμών Διοδίων : 
 

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 NIVAL HELLAS ΕΠΕ 2005 & 2011& 
2013 

930 Kg 110 X 80 X100 

Κλειδάριθμο 
Ασφαλείας και 

Κλειδαριά 
ασφαλείας 

300.000,00 

2 
NIVAL HELLAS ΕΠΕ 

 
2005 & 2011& 

2013 
450 Kg 70 X 60 X50 

Κλειδάριθμο 
Ασφαλείας και 

Κλειδαριά 
ασφαλείας 

15.000,00 

3 
NIVAL HELLAS ΕΠΕ 

 
2005 & 2011& 

2013 
650 Kg 130 X 60 X 55 

Κλειδάριθμο 
Ασφαλείας και 

Κλειδαριά 
ασφαλείας 

30.000,00 

Οι ανωτέρω τρεις τύποι χρηματοκιβωτίων είναι τοποθετημένοι σε κάθε Κτίριο Διοίκησης των σταθμών 
διοδίων. Τα έτη κατασκευής των χρηματοκιβωτίων είναι 2005 και 2010 για τον Πολύμυλο Κοζάνης και 2011 
για τους σταθμούς Ιάσμου, Ανάληψης, Μαλακασίου, Τύριας, 2013 για τον σταθμό Μουσθένης και 2016 για 
τον σταθμό Προμαχώνα. Για τους σταθμούς διοδίων Παμβώτιδας, Μέστης, Ευζώνων και Ιεροπηγής το έτος 
κατασκευής είναι 2017. 

Νέοι σταθμοί διοδίων 
Εντός του 2018 και 2019 αναμένεται να λειτουργήσουν έξι νέοι (6) σταθμοί διοδίων: Θεσσαλονίκης, 
Ασπροβάλτας, Στρυμονικού, Καβάλας, Αρδανίου και Σιάτιστας. Τα χρηματοκιβώτια των εν λόγω σταθμών θα 
έχουν ασφαλιστέες αξίες όπως στον παραπάνω πίνακα. Η ασφάλιση θα ξεκινήσει με την έναρξη 
λειτουργίας των ως άνω σταθμών διοδίων μετά από σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο από το αρμόδιο 
όργανο της ΕΟΑΕ. 

Ασφάλιση χρηματοκιβωτίων Σταθμού Διοδίων Σ.Δ. Μαλγάρων  

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΑΞΙΑ
ΕΥΡΩ 

1 NIVAL HELLAS ΕΠΕ 2015 900 Kg 110 X 80 X100 

Κλειδάριθμο 
Ασφαλείας και 

Κλειδαριά 
ασφαλείας 

300.000,00 

2 NIVAL HELLAS ΕΠΕ 2004 300 Kg 60 X 60 X60 

Κλειδάριθμο 
Ασφαλείας και 

Κλειδαριά 
ασφαλείας 

40.000,00 
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3 NIVAL HELLAS ΕΠΕ 2014 650 Kg 60 Χ 60 Χ 120 
2 κλειδαριές και 
1 συνδυασμός 127.000,00 

Ασφάλιση χρηματοκιβωτίων Σταθμών Διοδίων Σ.Δ. Ακτίου 

Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 NIVAL HELLAS ΕΠΕ 2015 930 Kg 110 X 80 X100 

Κλειδάριθμο 
Ασφαλείας και 

Κλειδαριά 
ασφαλείας 

100.000,00 

2 NIVAL HELLAS ΕΠΕ 2002  50 X 63 X50 

Κλειδάριθμο 
Ασφαλείας και 

Κλειδαριά 
ασφαλείας 

10.000,00 

3 NIVAL HELLAS ΕΠΕ 2015 650 Kg 60 Χ 60 Χ 120 
2 κλειδαριές και 
1 συνδυασμός 

10.000,00 

 

II. Ασφάλιση Εισπράξεων Θαλαμίσκων είσπραξης Σταθμού Διοδίων Τύριας, Παμβώτιδας, 
Μαλακασίου, Πολυμύλου, Μαλγάρων, Ανάληψης, Μουσθένης, Ιάσμου, Μέστη, Ακτίου, 
Προμαχώνα, Ευζώνων και Ιεροπηγής: 

Οι Σταθμοί Διοδίων σε πλήρη λειτουργία έχουν συνολικά 95 θαλαμίσκους και παρουσιάζονται ανά σταθμό 
στον παρακάτω πίνακα: 
Αριθμός Θαλαμίσκων ανά Σταθμό Διοδίων 

Πολύμυλος Ίασμος Ανάληψη Μαλακάσι Τύρια Μουσθένη Μάλγαρα 

6 6 8 9 6 6 13 

Άκτιο Προμαχώνας Παμβώτιδα Μέστη Εύζωνοι Ιεροπηγή  

5 8 8 6 8 6  

Το μέγιστο ποσό χρημάτων ανά θαλαμίσκο ημερησίως ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€ για όλους τους 
σταθμούς διοδίων.  
Οι νέοι σταθμοί διοδίων που αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του 2018 και 2019, Θεσσαλονίκη, 
Ασπροβάλτα, Στρυμονικό, Καβάλα, Αρδάνιο και Σιάτιστα σε πλήρη λειτουργία θα έχουν συνολικά 46 
θαλαμίσκους, οι οποίοι παρουσιάζονται ανά σταθμό στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, αναμένεται να 
λειτουργήσουν 43 πλευρικοί σταθμοί διοδίων, οι οποίοι θα έχουν από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Η 
ασφάλιση θα ξεκινήσει με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σταθμών διοδίων. 
Αριθμός Θαλαμίσκων ανά Σταθμό Διοδίων 

Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα Στρυμονικό Καβάλα Αρδάνιο Σιάτιστα Πλευρικοί σταθμοί 
διοδίων 

14 6 8 6 6 6 43 (λωρίδες) 

 

Ασφάλιση Εισπράξεων Θαλαμίσκων είσπραξης Σταθμού Διοδίων 
Το μέγιστο ποσό χρημάτων ανά θαλαμίσκο ημερησίως ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00€. 

III. Αστική Ευθύνη προς τρίτους: 
Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους 5.000,00€ ανά σταθμό, για την κάλυψη νόμιμων 
απαιτήσεων Τρίτων κατά της "Εγνατία Οδός Α.Ε." από ζημίες προκαλούμενες κατά την διέλευση των 
οχημάτων από τους Σταθμούς Διοδίων της "Εγνατία Οδός Α.Ε." (π.χ. πτώση μπάρας, κακή λειτουργία και 
πτώση υψομετρικού σε όχημα κ.λ.π). Η ασφάλιση για τους νέους σταθμούς θα ξεκινήσει με την έναρξη 
λειτουργίας τους μετά από σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο από το αρμόδιο όργανο της ΕΟΑΕ. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Η παραλαβή των εισπράξεων θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα από εταιρεία χρηματαποστολής εκτός 
από τους σταθμούς διοδίων Μαλγάρων και Θεσσαλονίκης που θα γίνεται 3 φορές την εβδομάδα. Σε 
ημέρες κυκλοφοριακής αιχμής και μέχρι την παραλαβή των εισπράξεων από την χρηματαποστολή 
αναμένεται στο χρηματοκιβώτιο να υπάρχει το ποσό των 300.000€. 

 Τα προϋπολογιζόμενα ετήσια έσοδα για όλους τους εν λειτουργία Σταθμούς Διοδίων ανέρχονται στο 
ποσό των 145.000.000,00€. 

 Τα δύο (2) μικρότερα χρηματοκιβώτια χρησιμοποιούνται από τους Προϊστάμενους Βάρδιας και από τους 
Προϊστάμενους των Σταθμών. Το μέγιστο χρηματικό ποσό ανά χρηματοκιβώτιο περιγράφεται στους 
σχετικούς πίνακες. 

Οι εισπράξεις θα τοποθετούνται σε χρηματοκιβώτιο βάρους 1 τόνου, που έχει όλες τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και είναι τοποθετημένα σε έναν ειδικό χώρο στα κτίρια διοίκησης. Τα χρηματοκιβώτια δεν θα 
υπάρχει δυνατότητα να ανοίγουν, παρά μόνο όταν θα έρχονται στον Σταθμό οι υπάλληλοι της 
χρηματαποστολής για να παραλάβουν τις εισπράξεις. Κατά την διάρκεια της παραλαβής των χρημάτων από 
την Εταιρεία Χρηματαποστολής υπάρχει Αστυνομία στον Σταθμό. 
 

 

 
 
 

Ιωάννης Κίτσας 
Υποδ/ντής Διοικητικής Μέριμνας & 

Ανθρωπίνων Πόρων 

 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Διευθυντής Συντήρησης και 

Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων & 
Υποδομών 

 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθυντής Λειτουργίας Διοδίων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση των οχημάτων, 
των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εισπράξεων των 
Σταθμών Διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για ένα έτος 
Κωδικός Αναφοράς 5671 

   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
επιχειρήσεων……..…….....……..............................................................……………………………………………………………..……………………
………..……..………............................................................……………………………………………………………..………….......................... 
 με έδρα ……..........................................οδός........................................................................................................................ 
αριθμ…..Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….Fax……………………email…...................................................................................... 
Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 
Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του τίτλου, 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
(€) 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, σύμφωνα με το Κεφ.1 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:  

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, σύμφωνα με το Κεφ. 2 του 
Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Α  

3α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, σύμφωνα με το Κεφ. 2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Β1  

3β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, σύμφωνα με το Κεφ. 2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Β2 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, σύμφωνα με το Κεφ. 2  
του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης  – Πίνακας Γ  

5α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 
σύμφωνα με το Κεφ. 2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Δ1  

5β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, 
σύμφωνα με το Κεφ. 2 του Παραρτήματος Ι της σχετικής Πρόσκλησης - Πίνακας Δ2  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ:  

6α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ   
6β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ   
7α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΛΑΜΙΣΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ  
7β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΛΑΜΙΣΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΙΟΔΙΩΝ  
8α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ 
8β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αυτοκίνητα-Κτίρια-Περιεχόμενα κτιρίων - Εισπράξεις των Σταθμών Διοδίων) 
Αριθμητικά: 

Ολόγραφα: ...................................................................................................................................................................................... 
Σημείωση: 

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή και κάθε άλλη 
δαπάνη που προκύπτει από την Διακήρυξη  του διαγωνισμού και το Παράρτημα Ι αυτής.  

 
(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99201048  
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ΤΘ 60030, Θέρμη 
ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ  
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών 
Τηλέφωνο: 2310470440, 2310470398 
- Ηλ. ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.egnatia.eu  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
«Παροχή Υπηρεσιών για την Ασφάλιση των οχημάτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 
εισπράξεων των Σταθμών Διοδίων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» , για ένα έτος – Κωδικός Αναφοράς 
5671», CPV 66510000-8, συμπληρωματικά CPV:66513000-9, 66514110-0, 66515100-4,66516400-4, 
66517300-0, 66515200-5, 66515411-7,66516000-0. 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Yπηρεσίες  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 5671 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 
Τμήματα 

 
Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 
2. δωροδοκίαviii,ix· 
3. απάτηx· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 
σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiii; 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

 
 

ΑΔΑ: ΨΝΙ846Ψ8ΟΝ-Κ5Ε





Σελίδα 73 από 76 
 
 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxiv, εκτός 
εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον 
στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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