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ΠΡΟΣ             : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ   

 
 

ΘΕΜΑ    : Πρόσκληση συµµετοχής σε πλειοδοτικό διαγωνισµό για την "Εκποίηση  
Κατεστραµµένων Υλικών της Εγνατίας Οδού" 

 
 
1. Η Εταιρεία "Εγνατία Οδός Α.Ε." (ΕΟΑΕ) σας προσκαλεί να συµµετάσχετε στον πλειοδοτικό 

διαγωνισµό για την "Εκποίηση Κατεστραµµένων Υλικών της Εγνατίας Οδού", σύµφωνα µε 
την απόφαση 812/14/27.01.14 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΟΑΕ, όπως αυτά 
περιγράφονται στον "Πίνακα Προεκτίµησης Ποσοτήτων Υλικών" του Παραρτήµατος ΙΙ. Ο 
διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τη ισχύουσα ∆ιαδικασία Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-260 της 
ΕΟΑΕ. Το ακριβές αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης περιγράφεται στο Παράρτηµα I 
της παρούσας. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν 
σχετικό «φάκελο συµµετοχής» τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρείας µας, το 
αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 19 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 π.µ., φέροντας την ευθύνη της 
εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 

      Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν. 

      Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας, µε κατάθεση στο πρωτόκολλο, είτε µέσω 
ταχυδροµείου στην διεύθυνση: 

               ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.,  

               6ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρµης,  

               Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης 

               Τηλ. (2310) 470200/207, Fax: (2310) 470297 

               e-mail : eoae@egnatia.gr    

3. Ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος, και πάνω του να 
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

             α. Τίτλος διαδικασίας: 

«Πλειοδοτικός διαγωνισµός για την:  

"Εκποίηση Κατεστραµµένων Υλικών της Εγνατίας Οδού"» 

             β. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19.05.2014 

             γ. Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (όνοµα, δ/νση, τηλ, fax, e-mail) 

             δ. Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού». 

4.  Μέσα στον παραπάνω σφραγισµένο φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί επί ποινή 
αποκλεισµού αφενός «τα δικαιολογητικά συµµετοχής» και αφετέρου ο σφραγισµένος 
«φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς». Ειδικότερα:  
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α. «Τα δικαιολογητικά συµµετοχής» είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά 
περίπτωση Αρχές και είναι τα παρακάτω: 

i. Επικυρωµένα αντίγραφα των Αδειών ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003) 

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 

iii. Πιστοποιητικό για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, OAEE, κλπ.) για το 
απασχολούµενο προσωπικό (ασφαλιστική ενηµερότητα). 

iv. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία θα δηλώνεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα ότι η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος ισχύει για ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες, υπολογιζόµενες από την εποµένη ηµέρα που λήγει η 
προθεσµία υποβολής της. 

v. Σε περίπτωση Α.Ε., ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού του 
συµµετέχοντος καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να 
προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσης της εταιρείας.  

vi. Σε περίπτωση Α.Ε., πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
συµµετέχοντος, από το οποίο να προκύπτει η απόφαση συµµετοχής στην υπόψη 
διαδικασία, η εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο(α) άτοµο(α) να υπογράφει(ουν) ως 
εκπρόσωπος(οι) δεσµευτικώς για τον προσφέροντα όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και την προσφορά, ή απόσπασµα του καταστατικού του προσφέροντα, 
στο οποίο να φαίνεται ποιοι τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους. 

            Η ισχύς των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία  
διενέργειας  του διαγωνισµού. 

Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην 
ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. 
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’επιλογή του ∆ιαγωνιζόµενου) σε 
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µόνο σε πρωτότυπο) κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99 όπως ισχύει. 
 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 
θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας υποβάλλεται 
σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ. Το θεωρηµένο 
φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού 
Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.99, Φ.Ε.Κ. 2134 Β’, όπως ισχύει). 
  
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνεται δεκτό ως ακριβές φωτοαντίγραφο. 

 
β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» θα περιέχει την οικονοµική 

προσφορά του συµµετέχοντος, για την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης σύµφωνα µε τις κατ’ 
εκτίµηση ποσότητες που αναφέρονται στον «Πίνακα Προεκτίµησης Ποσοτήτων Υλικών» 
του Παραρτήµατος II της παρούσης. Σφάλµατα και αναντιστοιχίες ολογράφων και 
αριθµητικών τιµών, διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης 
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αναγραφής της επιµέρους τιµής. 

      Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου 
Προµηθευτή. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες. 
Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που 
µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα 
στάδιο της διαδικασίας. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές, ισχύουν για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ισχύουν για 
µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 Οι προσφερόµενες τιµές σε ευρώ, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται 
σε αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της υπόψη 
προµήθειας. 

Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται τη 
ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα 
αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη 
σχετική διάταξη. 

5. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «υψηλότερη τιµή», βάσει της τιµής µονάδας ανά 
τόνο των προς εκποίηση υλικών. Η τιµή της προσφοράς θα είναι ενιαία για το σύνολο της 
προς εκποίηση ποσότητας υλικών και ανεξάρτητη από τις θέσεις αποθήκευσής τους. 

6.  Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της.  

7. Η πληρωµή από τον ανάδοχο θα γίνει είτε την ηµέρα ζύγισης των υλικών, αν η φόρτωση γίνει 
συνολικά και αυθηµερόν, είτε τµηµατικά, για το σύνολο της ηµερήσιας µεταφερόµενης 
ποσότητας, αν η φόρτωση των υλικών γίνει τµηµατικά.  

Η πληρωµή θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχου αποδεικτικού πληρωµής στον 
τραπεζικό λογαριασµό της "Εγνατία Οδός Α.Ε." που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο µετά την 
υπογραφή της Σύµβασης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν περισσότερες της µιας ηµέρες για 
την φόρτωση και ζύγιση των υλικών, τα παραστατικά πληρωµής και τα ζυγολόγια 
φυλάσσονται από τα µέλη της Επιτροπής της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας και 
επισυνάπτονται στα Πρωτόκολλα Ζύγισης. 

Μετά την ολοκλήρωση των εκ της σύµβασης υποχρεώσεων του αναδόχου, συντάσσεται το 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και εκδίδεται το σχετικό τιµολόγιο εκ µέρους της "Εγνατία 
Οδός Α.Ε.". 

8.  Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, την ∆ευτέρα 19 
Μαΐου 2014 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας µας, στο ισόγειο του 
κτιρίου Μποτζώρλος II, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης. 

Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχωρά στην καταχώρηση των  
προσφορών σε Πρακτικό της, κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου, και στην αποσφράγιση των 
«φακέλων συµµετοχής». Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 
ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µονογράφει τα δικαιολογητικά 
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συµµετοχής και τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς που εµπεριέχονται 
και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποδεκτές προσφορές, 
αποσφραγίζει τους «φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς» των συµµετεχόντων που δεν 
απορρίφθηκαν και κατατάσσει τις αποδεκτές προσφορές στο Πρακτικό της κατά αύξουσα 
σειρά.  

Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, συντάσσει πρακτικό, προτείνοντας 
ως ανάδοχο τον πλειοδότη. Το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας θα αποφανθεί επί του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην ανάθεση της Σύµβασης. 

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους συµµετέχοντες 
να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν, όχι όµως 
και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεποµένων στην παρούσα 
πρόσκληση. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά οποιουδήποτε 
σταδίου της διαδικασίας, οι οποίες απευθύνονται προς την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και 
ασκούνται δια καταθέσεως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, εντός δύο 
(2) εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας η οποία 
γίνεται µε τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Η Επιτροπή 
ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο 
αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων.  

Με την συµµετοχή κάθε ενδιαφεροµένου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται η πλήρης και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης-προκήρυξης. 

Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το αρµόδιο όργανο της 
Εταιρίας. 

Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να 
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του 
πλειοδότη. 

Σε κάθε περίπτωση από τα αναφερόµενα στα προηγούµενα άρθρα της παρούσας κατά την 
εκτέλεση της προµήθειας υπερισχύει η σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση 
κατακύρωσης. 

9. Η σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Εταιρείας ανακοινώνεται µε τηλεοµοιοτυπικό 
µηχάνηµα, σε όλους όσους συµµετείχαν έγκυρα στη διαδικασία. 

Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση της επιλογής του Αναδόχου γίνεται 
µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά την απόρριψη των 
ενστάσεων που τυχόν θα ασκηθούν. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση µπορεί να γίνουν 
και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει τον επιλεγέντα µόνον 
εφόσον αυτός την αποδεχθεί.  

Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση ανάθεσης, 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε χρονικό διάστηµα 5 εργάσιµων 
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του 
έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Σε µια τέτοια περίπτωση, η 
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Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της εκποίησης στους υπόλοιπους κατά 
σειρά πλειοδοσίας συµµετέχοντες. 

10. Τα προς εκποίηση υλικά βρίσκονται αποθηκευµένα σε χώρους φύλαξης της ΕΟΑΕ όπως 
περιγράφεται στον "Πίνακα Προεκτίµησης Ποσοτήτων Υλικών" του Παραρτήµατος II. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν, ύστερα από συνεννόηση µε τις αρµόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΟΑΕ, να επισκεφθούν τους χώρους αυτούς και να λάβουν 
γνώση των υλικών.  

Ο πλειοδότης έχει την ευθύνη φόρτωσης, µεταφοράς και ζύγισης των υλικών από τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης της ΕΟΑΕ, στους δικούς του χώρους. Η φόρτωση και 
ζύγιση των υλικών θα γίνεται παρουσία εκπροσώπων της ΕΟΑΕ, οι οποίοι έχουν οριστεί ή θα 
οριστούν για το σκοπό αυτό και θα συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο Ζύγισης που θα 
υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τα µέλη της Επιτροπής της αρµόδιας Περιφερειακής 
Υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται στον συνηµµένο στην παρούσα 
"Πίνακα Προεκτίµησης Ποσοτήτων Υλικών" είναι κατά προσέγγιση υπολογισµένες, κατά τη 
χρονική στιγµή της σύνταξης της παρούσας πρόσκλησης και είναι δυνατόν να µεταβληθούν 
κατά την εκτέλεση της σύµβασης σε ποσοστό +/- 10%. Για το λόγο αυτό το συνολικό ποσό της 
σύµβασης θα οριστικοποιηθεί µε τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 

11. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την "Εγνατία Οδός Α.Ε.", θα αναφέρει ρητά την 
ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της εγγυητικής, τον τίτλο της σύµβασης, την 
πλήρη επωνυµία και διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται, την ανεπιφύλακτη 
παραίτηση από το δικαίωµα της διαίρεσης και διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και 
την υποχρέωση καταβολής του ποσού της εγγύησης µέσα σε τρεις µέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση.  

Το ποσό της εγγύησης ή η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την εκτέλεση της σύµβασης, 
την υπογραφή πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και ύστερα από 
την εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

12. Το κόστος δηµοσίευσης της παρούσας ανέρχεται στα 200 € και βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
 
 
                                                                                        Για την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
 
 
 Θάλεια Βαλκούµα  
 Πρόεδρος Επιτροπής 
 
 
Συνηµµένα: (α) Παράρτηµα I : Τεχνικό Αντικείµενο 
                        (β) Παράρτηµα II: Πίνακας Προεκτίµησης Ποσοτήτων Υλικών 
Κοινοποίηση:  Μέλη Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

"ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ" 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το παρόν Τεχνικό Αντικείµενο αφορά στην "Εκποίηση Κατεστραµµένων Υλικών της Εγνατίας 
Οδού", η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Εκποίηση". 
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

Στο Τεχνικό Αντικείµενο της Εκποίησης περιλαµβάνονται η συλλογή, φόρτωση, µεταφορά, 
ζύγιση και διάθεση των προς εκποίηση υλικών, από τους χώρους που αυτά βρίσκονται 
αποθηκευµένα κατά µήκος της Εγνατίας οδού, στις περιοχές αρµοδιότητας των τεσσάρων 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΟΑΕ.  
Οι ενδεικτικές ποσότητες των προς εκποίηση υλικών αναφέρονται στον συνηµµένο Πίνακα 
Προεκτίµησης Ποσοτήτων Υλικών. Οι ακριβείς ποσότητες θα καθοριστούν σύµφωνα µε τα 
πρωτόκολλα ζύγισης που θα συνταχθούν κατά την εκτέλεση της εκποίησης. 
Τα προς εκποίηση υλικά είναι  
α. Στηθαία ασφαλείας οδού 
β. Ορθοστάτες στηθαίων ασφαλείας 
γ. Παρελκόµενα στηθαίων ασφαλείας (βίδες, σύνδεσµοι, µπουλόνια, αποστάτες κτλ.) 
δ. Ιστοί οδοφωτισµού 
ε. Βραχίονες ιστών οδοφωτισµού 
στ. Πυροσβεστικά Ερµάρια 
ζ.  Φρεάτια 
η.         Πινακίδες Σήµανσης 
 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

• Γενικά  
 
Η φόρτωση, µεταφορά, ζύγιση και διάθεση των προς εκποίηση υλικών θα γίνει µε την 
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 
Η διαδικασία της Εκποίησης θα γίνει από τον Ανάδοχο µε χρήση δικού του κατάλληλου 
µηχανολογικού εξοπλισµού και εξειδικευµένου προσωπικού. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να τηρεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας για την προστασία του εξοπλισµού και του 
προσωπικού. 
 
Επιπλέον, είναι υποχρεωµένος, σε συνεργασία µε την ΕΟΑΕ, να τηρεί όλες τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και να 
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επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια φόρτωσης και µεταφοράς, προς αποφυγή 
φθορών στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού 
• Φόρτωση Υλικών 
 
Η φόρτωση των υλικών θα γίνεται πάντοτε ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση και συνεννόηση µε 
την Υπηρεσία, για το άνοιγµα των χώρων φύλαξης και την παρουσία εκπροσώπων της ΕΟΑΕ.  
 
Πριν τη φόρτωση των υλικών, ο Ανάδοχος θα παραδίδει στους εκπροσώπους της ΕΟΑΕ το 
αποδεικτικό ζύγισης κενού οχήµατος, στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την ταυτοποίηση του συγκεκριµένου οχήµατος. 
 
 
• Ζύγιση Υλικών 
 
Μετά τη φόρτωσή τους, τα υλικά θα µεταφέρονται και θα ζυγίζονται µε ευθύνη του Αναδόχου, µε 
τη συνεχή παρουσία εκπροσώπων της ΕΟΑΕ και θα παραδίδεται το αποδεικτικό ζύγισης του 
φορτωµένου οχήµατος (ζυγολόγιο). 
 
Σε περίπτωση που η διαδικασία φόρτωσης, µεταφοράς και ζύγισης των υλικών δεν περατωθεί 
εντός της ηµέρας, θα συντάσσεται ηµερήσιο πρωτόκολλο ζύγισης, µε τα στοιχεία των 
ζυγολογίων και θα συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους του Αναδόχου και της ΕΟΑΕ. 
 
Με το πέρας της διαδικασίας φόρτωσης, µεταφοράς και ζύγισης, και για κάθε µία από τις θέσεις 
προσωρινής φύλαξης, θα συνταχθούν αντίστοιχα συγκεντρωτικά Πρωτόκολλα Ζύγισης Υλικών, 
στα οποία θα επισυναφθούν, εάν υπάρχουν, τα ηµερήσια πρωτόκολλα ζύγισης. 
 
Τα συγκεντρωτικά Πρωτόκολλα Ζύγισης Υλικών θα συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο, τον 
εκπρόσωπο της ΕΟΑΕ και τον ∆ιευθυντή της αντίστοιχης Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΟΑΕ. 
 
 
• Πληρωµή 
 
Η πληρωµή από τον Ανάδοχο θα γίνει είτε την ηµέρα ζύγισης των υλικών, αν η φόρτωση γίνει 
συνολικά και αυθηµερόν, είτε τµηµατικά, για το σύνολο της ηµερήσιας µεταφερόµενης 
ποσότητας, αν η φόρτωση των υλικών γίνει τµηµατικά.  
 
Η πληρωµή θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχου αποδεικτικού πληρωµής στον 
τραπεζικό λογαριασµό της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε Τράπεζα που θα υποδειχθεί από την 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση της ΕΟΑΕ. 
 
 
• Ολοκλήρωση Συµβατικών Υποχρεώσεων 
 

     Μετά την ολοκλήρωση των εκ της σύµβασης υποχρεώσεων του αναδόχου, θα συνταχθεί το 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και θα εκδοθεί το σχετικό τιµολόγιο εκ µέρους της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.». 
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• Εγγυήσεις 
 
     Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. 

     Το ποσό της εγγύησης ή η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την εκτέλεση της σύµβασης, 
την υπογραφή πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και ύστερα από την 
εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων 
 
 
• Χρόνος Εκτέλεσης Σύµβασης 
 
 

    Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της.  
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 

Θάλεια Βαλκούµα 
Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος  

Τοµέα Λ.Ε.Σ 

Εγκρίθηκε 
 
 
 

Αθανάσιος Ματθαίου 
∆/ντής Λειτουργίας & Συντήρησης  
∆ικτύου και Παραχωρήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

α/α 

 

Περιγραφή 

Ποσότητα 

(σε kg) 

 

Θέση 

1. ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

32.000 ΣΑ ΠΡΙΟΝΙΩΝ 

2. ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

5.000 ΣΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 

3. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

1.000 Κ∆Α ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 

 

4. 

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 

 

2.000 

 

Κ∆Α ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 

5. ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

40.000 Α/Κ ΛΑΓΚΑ∆Α 

6. ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

11.000 Α/Κ ΡΙΖΙΑΝΩΝ 

7. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

3.500 

8. ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

125.000 

9. ΙΣΤΟΙ 

Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.500 

ΚΕΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ, 

ΠΑΡΑ∆ΗΜΗ, ΠΚ∆Α 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

10. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

3.500 ΣΑ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46Ψ8ΟΝ-Λ16
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Σηµείωση: Οι ακριβείς ποσότητες των υλικών θα καθοριστούν µε τα Συγκεντρωτικά Πρωτόκολλα 
Ζύγισης 

 

11. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

500 ΣΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 

12. ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

36.000 ΣΑ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΑΣ 

13. ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

9.000 ΣΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 270.000  

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46Ψ8ΟΝ-Λ16


