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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ∆ιεύθυνση 6ο χλµ 
Θεσσαλονίκης - Θέρµης Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Σηµεία επαφής 1) 
∆ιεύθυνση Συµβάσεων 2) Κεντρικό Πρωτόκολλο, Τηλέφωνο: 2310-470448, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-
475936, e-mail: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: Προαναφερόµενο σηµείο επαφής 1 
Τεχνικές προδιαγραφές & συµπληρωµατικά έγγραφα από: Προαναφερόµενο σηµείο επαφής 1 και 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Προσφορές αποστέλλονται: Προαναφερόµενο σηµείο επαφής 2 και ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την αναθέτουσα αρχή: «Προµήθεια Υπηρεσιών Λειτουργίας 
και Συντήρησης της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας (2016 – 2020)» 
II.1.2) Κύριος τόπος παροχής: GR – Άκτιο – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
II.1.3) H Προκήρυξη αφορά: ∆ηµόσια Σύµβαση 
II.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών: Αντικείµενο της σύµβασης είναι οι εργασίες που 
αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης “Ακτίου – Πρέβεζας”, συνολικού µήκους 4,75 χλµ. 
που περιλαµβάνει την Υποθαλάσσια Σήραγγα, τις Υπόγειες Ράµπες Πρόσβασης, τις Ράµπες Εισόδου – Εξόδου, τις 
Επίγειες Οδικές Προσβάσεις, καθώς και Παράλληλα Οδικά Έργα οδών εξυπηρέτησης. Προβλέπεται η εκτέλεση των 
παρακάτω εργασιών: α. εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και έργων Π/Μ της 
σήραγγας, των ραµπών, των προσβάσεων, των κτιρίων εξυπηρέτησης και ορισµένων εκ των Π/Μ και Η/Μ 
εγκαταστάσεων των διοδίων, β. η λειτουργία της σήραγγας, των ραµπών και των προσβάσεων, που περιλαµβάνει 
την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, γ. εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη 
αναγκών λειτουργίας της σήραγγας, των ραµπών και των προσβάσεων και δ. εργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας και εγκατάστασης Μ.Ε.Ρ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος 
«Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών». 
II.1.7) Σύµβαση καλυπτόµενη από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις: Ναι 
II.1.8) Κατανοµή σε τµήµατα: Όχι  
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
II.2.1) Εκτιµώµενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 5.550.000 Ευρώ  
II.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης: Όχι 
ΙΙ.3)  ∆ιάρκεια της σύµβασης : 60 µήνες 
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1.1) Απαιτούµενες εγγυήσεις και παροχή ασφάλειας: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής στη 
διαδικασία, ποσού 111.000 €. Για την υπογραφή της σύµβασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί 
της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 
ΙΙΙ.1.2) Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς 
διατάξεις που τις διέπουν: Η χρηµατοδότηση της σύµβασης καλύπτεται από τα έσοδα διοδίων του Ακτίου. 
ΙΙΙ.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύµβαση: Ένωση ή Κοινοπραξία. 
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης: Όχι  
ΙΙΙ.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων απαιτήσεων σχετικά 
µε την εγγραφή τους σε επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα: ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν: 
1. Μεµονωµένες Επιχειρήσεις προερχόµενες από την Ελλάδα ή από άλλα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεις 
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή 
2. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ Επιχειρήσεων της παραπάνω παραγράφου υπό τον όρο ότι κάθε Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία µε ελάχιστο ποσοστό 30%. 
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Κάθε Επιχείρηση δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συµµετέχει η Επιχείρηση. Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης ή Κοινοπραξίας θα 
αφορούν στο σύνολο της σύµβασης. Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν 
πληρούνται οι απαιτήσεις: Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της 
προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Τα 
έγγραφα και οι βεβαιώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά στο 
τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) απαιτούµενων προσόντων: Οι Προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν δανειοληπτική 
ευχέρεια ύψους τουλάχιστον 10% του Προϋπολογισµού της Προµήθειας, ήτοι 555.000€.  
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η απαίτηση µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα µέλη της. 
ΙΙΙ.2.3) Τεχνική Ικανότητα 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Τα πιστοποιητικά και οι δηλώσεις, που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της προσφοράς, αναφέρονται αναλυτικά 
στο τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» που διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) απαιτούµενων προσόντων: 
Οι Προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν εµπειρία (κατά τα πέντε τελευταία έτη) σε υπηρεσίες λειτουργίας και 
συντήρησης οδικών σηράγγων µήκους µεγαλύτερου των 1.000µ. και κυκλοφοριακού φόρτου µεγαλύτερου των 2.000 
οχηµάτων / ηµέρα (ΕΜΗΚ ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας), οι οποίες διαθέτουν συστήµατα τηλεµατικής διαχείρισης, 
αυτοµατισµών και εποπτείας που είναι διασυνδεδεµένα και ελέγχονται κεντρικά από Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: αποδεδειγµένη εµπειρία σε συστήµατα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας (TMS), συστήµατα 
∆ιαχείρισης Η/Μ (SCADA) και αυτοµατισµών, συστήµατα εποπτείας καµερών διαχείρισης κυκλοφορίας (CCTV), 
συντήρηση υποσταθµών Μέσης Τάσης και στοιχειώδης συντήρηση ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων. 
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, την παραπάνω εµπειρία αρκεί να την εξασφαλίζει ένα τουλάχιστον µέλος της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 
ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
IV.1.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή  
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαµηλότερη τιµή 
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού: Όχι 
IV.3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 5491 
IV.3.2) Προηγούµενη δηµοσίευση που αφορά στην ίδια σύµβαση: Όχι 
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων 
Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 24/08/2016, ώρα 14:00 
Έγγραφα µε πληρωµή: Ναι       Τιµή: 50      Νόµισµα: Ευρώ  
Όροι και µέθοδοι πληρωµής: Μετρητά ή επιταγή στο όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση έντυπης 
διάθεσης των τευχών δηµοπράτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας». 
IV.3.4) Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών: 01/09/2016, ώρα 14:00. 
IV.3.6) Γλώσσα (-ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής: Ελληνική 
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ηµέρες από την αναφερόµενη 
προθεσµία παραλαβής προσφορών. 
IV.3.8) Όροι για το άνοιγµα προσφορών: 07/09/2016, ώρα 14:00. Τόπος: ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως 
στο Ι.1. 
ΤΜΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαµβανόµενη δηµόσια σύµβαση: Όχι  
VI.2) Σχετίζεται η σύµβαση µε πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Κοινοτικά Ταµεία: Όχι  
VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη δηµοπράτησης ή το αντικείµενο της σύµβασης. Τυχόν 
ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που δίνεται παραπάνω το αργότερο µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες 
πριν από την τελική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών δηµοπράτησης που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις) και στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος και η υποβολή των απαραιτήτων από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη µορφή, στο Κεντρικό 
Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος «∆ιακήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας».  
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Πέραν των άλλων, ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγχου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων 
καθώς και ονοµαστικοποίησης των µετοχών του Ν. 3310/05 ως ισχύει. 
VI.4) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
VI.4.1, VI.4.3) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής και Υπηρεσία από την οποία µπορούν να 
ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών: ∆ιεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο Ι.1 
VΙ.4.2) Υποβολή προσφυγών - Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ηµεροµηνία(-ες) υποβολής προσφυγών: 
Υποβολή προσφυγών γίνεται σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση µε οποιοδήποτε 
τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης. Για τις πράξεις που ορίζονται στο τεύχος «Προκήρυξη Ανοικτής ∆ιαδικασίας», 
σε προθεσµία δέκα (10)  ηµερών από της ανακοινώσεως τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος αυτό. 
VI.5) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 28/06/2016. 

 
Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Τοµεάρχης Λειτουργίας 

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 
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