
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ 
Παροχή υπηρεσιών  
α) Απλής αποστολής επιστολών εντός της Ελληνικής  Επικράτειας χωρίς αναφορά 

παράδοσης και  με δυνατότητα επιστροφής, λόγω μη παραλαβής, άνευ 
επιπλέον χρέωσης (απλή επιστολή), προϋπολογισμού 4.000€. Τμήμα 1 ή  

β) Συστημένης αποστολής επιστολών (ομαδικά τυποποιημένες από 10 επιστολές  
και άνω) εντός της Ελληνικής  Επικράτειας και  με δυνατότητα επιστροφής, 
λόγω μη παραλαβής, άνευ επιπλέον χρέωσης, προϋπολογισμού 20.000€. 
Τμήμα 2 ή 

γ) Συστημένης Αποστολής επιστολών ή δεμάτων με βεβαίωση παράδοσης εντός 
και εκτός Ελλάδας, με παραλαβή από τις εκάστοτε έδρες της εταιρείας 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.», προϋπολογισμού 20.000€. Τμήμα 3 

για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
διάρκειας ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του εκάστοτε συμβατικού ποσού και με 
δυνατότητα χρονικής παράτασης έως ενός επιπλέον έτους.  

  Κωδικός Αναφοράς 5715 

 
H «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» προτίθεται να διεξάγει σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016, 

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:  
Παροχή υπηρεσιών  
α) Απλής αποστολής επιστολών εντός της Ελληνικής  Επικράτειας χωρίς αναφορά 

παράδοσης και  με δυνατότητα επιστροφής, λόγω μη παραλαβής, άνευ επιπλέον 

χρέωσης (απλή επιστολή), προϋπολογισμού 4.000€. Τμήμα 1 ή  
β) Συστημένης αποστολής επιστολών (ομαδικά τυποποιημένες από 10 επιστολές  και 

άνω) εντός της Ελληνικής  Επικράτειας και  με δυνατότητα επιστροφής, λόγω μη 

παραλαβής, άνευ επιπλέον χρέωσης, προϋπολογισμού 20.000€. Τμήμα 2 ή 
γ) Συστημένης Αποστολής επιστολών ή δεμάτων με βεβαίωση παράδοσης εντός και 

εκτός Ελλάδας, με παραλαβή από τις εκάστοτε έδρες της εταιρείας «Εγνατία Οδός 

Α.Ε.», προϋπολογισμού 20.000€. Τμήμα 3 
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» διάρκειας 
ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του εκάστοτε συμβατικού ποσού και με δυνατότητα 

χρονικής παράτασης έως ενός επιπλέον έτους. Κωδικός Αναφοράς 5715 

 συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 

26
η
 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική 

Διακήρυξη, είτε από την ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή 
ΝΕΑ/Προκηρύξεις, είτε μέσω της  ιστοσελίδας του διαύγεια  https://diavgeia.gov.gr/ στο ΑΔΑ: 
6ΦΤΠ46Ψ8ΟΝ-35Ζ, είτε από το Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 6ο 
χιλ. Θεσ/νίκης-Θέρμης Τ.Θ. 60030 Τ.Κ.57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη τηλ. 2310470440, από την 
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων  τηλ. 2310470378 και από τη 
Διεύθυνση Λειτουργίας Διοδίων όπου μπορούν να απευθύνονται και για την παροχή 
πρόσθετων διευκρινίσεων.            


