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ΠΡΟΣ: 

 
Όλους τους ενδιαφερόµενους 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο:  

«Προµήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 
5572. 

 Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 
928/10/25.07.2017 µε Α∆Α: ΨΕΓΦ46Ψ8ΟΝ-ΞΞΕ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, την προµήθεια 
του θέµατος, προϋπολογισµού 11.000€, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 117 του 
ν.4412/2016 (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός). Για την επιλογή του Προµηθευτή θα διενεργηθεί συνοπτικός 
διαγωνισµός µετά από δηµοσίευση της εν λόγω ∆ιακήρυξης υποβολής προσφοράς στην ιστοσελίδα της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (www.egnatia.eu ή www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2312) στην οποία 
υπάρχει ελεύθερη, πλήρης άµεση και δωρεάν πρόσβαση.  

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 και 916/2/17.01.2017 αποφάσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τα οποία µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, 
ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο ∆ιαγωνιζόµενος ή ο τελικά επιλεγείς 
Ανάδοχος να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση. 

 Το αντίστοιχο CPV της παρούσας προµήθειας είναι το εξής: CPV : 30220000-7 Εξοπλισµός ψηφιακής 
χαρτογράφησης. 

Πηγή χρηµατοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), µε κωδικό ΣΑΕ-271/1 (2017ΣΕ27110008)-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ και Α∆Α: Ψ∆ΑΗ465ΧΙ8-Τ∆Γ. Σχετικό Α∆Α Έγκρισης ∆απάνης: 
ΨΕΓΦ46Ψ8ΟΝ-ΞΞΕ. 
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Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 
φακέλων συµµετοχής 

1.1 Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι προσφέροντες, αρκεί 
να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης 
– Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 
και ώρα 12.00 µ.µ. 

 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή 
µε ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους 
καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.  

1.2 Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει την ∆ευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 
12.00 µ.µ. 

1.3 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η ηµεροµηνία (και ώρα) αυτή 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχόµενων της Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση λόγω 
ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 

1.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 1.2 καµία προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή, 
αλλά απορρίπτεται ως µη κανονική. 

1.5 Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε την παρούσα Πρόσκληση, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές ή 
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

1.6 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό υποβάλλεται σε πρωτότυπο, 
και συνοδεύει τον Φάκελο Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου).  
Υπόδειγµα της ανωτέρω αίτησης βρίσκεται στο αντίστοιχο παράρτηµα της διακήρυξης. 

 Αν δεν χρησιµοποιηθεί το συγκεκριµένο υπόδειγµα τότε θα πρέπει στην αίτηση να αναγράφονται τα εξής: 
  -Ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Προµήθειας) :  

«Προµήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 
5572. 

 -Στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης) δηλαδή την επωνυµία, ταχ. 
διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail. 

 Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 
 τον νόµιµο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ή τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών 
σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων ή τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης 
επιχειρήσεων.  

1.7 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά 
εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών 
θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δηµόσια 
έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους και που θα κατατεθούν στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, 
είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 

1.8 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και µονογραµµένες από τον 
/τους νόµιµο/ους Εκπρόσωπο/ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε σελίδα. 

1.9 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά 
µε τα τεύχη της διαδικασίας. Τα αιτήµατα υποβάλλονται εγγράφως ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(email) ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) και κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
ενδιαφερόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι και τέσσερις 
(4) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 

1.10 Απαντήσεις επί ενδεχοµένως γραπτών ερωτήσεων θα δίνονται εγγράφως µέσω τηλεοµοιοτυπίας ( fax), 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) καθώς και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και µε ανάρτησή τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) µέχρι και δύο (2) 
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 Αναθέτουσας 
Αρχής. 

1.11 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών της διαδικασίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις ή στην δεξιά πλευρά της 
ιστοσελίδας Προκηρύξεις/∆ιακηρύξεις στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν 
πρόσβαση. Επίσης, η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά και 
στη διαδικτυακή πύλη https://diavgeia.gov.gr καθώς και σε ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων δηµόσιων 
διαγωνισµών. 

  
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Απόφαση κατακύρωσης- Ενστάσεις 

2.1 Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας σε δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, την ∆ευτέρα 16 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.30 µ.µ. στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», (6ο χιλ. Θεσσαλονίκης 
– Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 

 Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω απεργίας ή 
ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την 
ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδοποίηση.   

 Η  Επιτροπή Προµήθειας της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» συγκροτήθηκε, για την διεξαγωγή της διαδικασίας, 
και συγκεκριµένα λειτουργεί ως Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής) και ως Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση της προµήθειας (αποσφράγιση οικονοµικών 
προσφορών).  

2.2 Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαµβάνει τους Φακέλους Συµµετοχής που 
κατατέθηκαν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση 
τους, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 
ανοιχθούν. Αποσφραγίζοντας τους Φακέλους Συµµετοχής αριθµεί και µονογράφει τους περιερχόµενους σε 
αυτούς  υποφακέλους και ελέγχει την υποβολή των οικονοµικών προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας. 

  
2.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

2.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τον υποφάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των ∆ιαγωνιζόµενων και 
µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ανά φύλλο. Ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη 
συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Ελέγχει δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου  
και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής έναντι των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή Προµήθειας, βάσει του άρθρου 102 του 
ν.4412/2016, µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, που έχουν υποβάλει, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Προµήθειας δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2.3.2 Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται 
από την Επιτροπή Προµήθειας. 

2.3.3 Στο Πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή Προµήθειας καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών. Καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες προσφορές και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από την παρούσα. 

2.3.4 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει απόρριψη 
προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προµήθειας τεκµηριώνει στο Πρακτικό της τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς και εισηγείται στο αποφαινόµενο αρµόδιο όργανο της Ε.Ο.Α.Ε. για την έκδοση 
σχετικής απόφασης απόρριψης. Η σχετική απόφαση συνοδευόµενη από το πρακτικό της επιτροπής 
κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες του διαγωνισµού δίνοντας πενθήµερη (5) προθεσµία υποβολής 
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ενστάσεων κατά της απόφασης. Το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών πραγµατοποιείται σε επόµενη 
δηµόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποστέλλει ανακοίνωση µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) καθώς και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και µε 
ανάρτηση της στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)  και 
ενηµερώνει τους συµµετέχοντες για την ηµεροµηνία της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης.  

2.4 Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η Επιτροπή Προµήθειας 
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και  

• εφόσον δεν προκύπτει απόρριψη προσφοράς, προχωρά την ίδια µέρα στην αποσφράγιση των 
υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών ή  

• εφόσον προκύπτει απόρριψη προσφοράς τότε η αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονοµικών 
προσφορών πραγµατοποιείται σε επόµενη δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα της παρ.2.3.4 της παρούσας. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι 
φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

Τις αποδεκτές οικονοµικές προσφορές τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα τους σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας. 

 Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή 
προµήθειας σε δηµόσια συνεδρίαση και κατόπιν πρόσκλησης των προσφερόντων που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εφόσον, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι 
έλαβαν γνώση και έχουν προσκληθεί να παραβρίσκονται στην διαδικασία κληρώσεως,  η απουσία κάποιου 
εξ αυτών ή και όλων δεν αποτελεί λόγο µαταίωσης της κληρώσεως. 

2.5 Απόφαση κατακύρωσης 
 Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλλει µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα, ως αποδεικτικά µέσα κριτηρίων επιλογής και µη ύπαρξης 
λόγων αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα των άρθρων 11 και 12 της παρούσας. 
Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, η Επιτροπή γνωµοδοτεί και εισηγείται επί της 
µειοδοσίας του διαγωνισµού προς το αρµόδιο όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ», το οποίο  θα αποφανθεί 
για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
ανωτέρω έγγραφα ή αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αµέσως µετά, θα ζητηθούν τα προαναφερθέντα 
έγγραφα (δικαιολογητικά) από τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στα 
έγγραφα της διακήρυξης, και εφόσον γίνουν δεκτά, εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά που απορρίφθηκε. 
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από το αρµόδιο όργανο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) όλους τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού 
αναδόχου για την διάθεση της κατακυρωτικής απόφασης και του Πρακτικού δίνοντάς τους προθεσµία 
υποβολής ενστάσεων. 

2.6 Κοινοποίηση εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» που αφορούν στη διαδικασία, (ανακοίνωση 
για τη διάθεση της απόφασης κατακύρωσης), στη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, στις 
αποφάσεις της Εταιρείας επί των ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, 
γίνονται κατά βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Αντίγραφα των εγγράφων αυτών 
γνωµοδοτήσεων, εισηγήσεων, κ.λ.π. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται στους 
προσφέροντες, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», εφόσον ζητηθούν. 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
                                                                                                            

Page 7 of 65 
 

 
2.7 Ενστάσεις 

 Οι ενστάσεις κατά της κατακυρωτικής αποφάσεως υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό 
και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η προθεσµία 
υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης κατακύρωσης, ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες και αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης της απόφασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του δηµοσίου 
ποσού ίσου µε το 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν.4412/16. 
Το αρµόδιο όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. Η απόφαση επί 
των ενστάσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους συµµετέχοντες. 

  
Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

3.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης του αρµοδίου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε».   

3.2 Πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον έχει παρέλθει 
η ηµεροµηνία λήξεως των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Φορολογική ενηµερότητα, Ασφαλιστική 
ενηµερότητα και αντίγραφο ποινικού µητρώου), να υποβάλλει εκ νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  
Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, κοινοποιείται η Απόφαση Ανάθεσης στον ανάδοχο 
προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση. 

3.3 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να 
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του µειοδότη. Επίσης αν 
από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η 
επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

  
Άρθρο 4: Υπογραφή Σύµβασης  

4.1  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο επιλεγείς Προµηθευτής καλείται να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά επικαιροποίησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο 4.2 εντός 
καθορισµένης προθεσµίας. Κατόπιν, και εφόσον ελεγχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από το αρµόδιο 
όργανο της εταιρίας, ο Προµηθευτής καλείται  για την υπογραφή της σύµβασης εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν µέσα στις ανωτέρω προθεσµίες ο 
υποψήφιος προµηθευτής δεν προσκοµίσει ορθά τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.2 ή δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 4.2, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από την 
ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, η “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Προµήθειας στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας 
Υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 

 Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς εφόσον ο 
επιλεγείς Προµηθευτής αποδέχεται την παράταση της ισχύος της.  
Η προµήθεια επί ενώσεων υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την 
υποβολή της προσφοράς. 

4.2 Προκειµένου να υπογραφεί η Σύµβαση, ο επιλεγείς Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά για τον ίδιο σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής και όλων των µελών του σε 
περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων: 

4.2.1 Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού, καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, 
από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του. 

4.2.2 Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. 

4.2.3 Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η προµήθεια από την ∆/νση 
Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση 
οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης. 

4.2.4. Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η 
σύναψη της προµήθειας, όπου απαιτείται, και κατά περίπτωση ορισµός εκπροσώπου[1] και του 
αναπληρωτή του. 
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4.2.5 Έγγραφο περί συστάσεως Ένωσης,  σε περίπτωση Ένωσης. 
4.2.6 ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση έδρας του Προµηθευτή εκτός 

Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου. 
4.2.7 Για την περίπτωση της παρ. 12.7, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας). 
Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής 
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση 
από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. 

4.2.8 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση της προµήθειας, η οποία θα ανέρχεται στο πέντε (5)% του συνολικού συµβατικού ποσού  
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ. 

  
Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

 Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της προµήθειας θα αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, 
είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

 1.  Η  Σύµβαση 
 2.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
 3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή. 
 Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη «Ανάδοχος» θα 
εννοείται η λέξη «Προµηθευτής». 

  
Άρθρο 6: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Προµήθειας 

6.1 Για την ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις: 
6.1.1 Οι διατάξεις του ν.4412/08.08.2016 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 
6.1.2 Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση του ανωτέρω νόµου λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

6.2 Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε τη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισµού βάσει του άρθρου 117 του ν.4412/.08.08.2016 µε καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) καθώς και µε ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης προς κάθε 
ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για δεκαπέντε  (15) ηµέρες. 

6.3 Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα βάσει της χαµηλότερης τιµής για το σύνολο της 
προµήθειας. 

  
Άρθρο 7: Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση - Χρονική ∆ιάρκεια  

7.1 
H παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση προµήθειας µε αντικείµενο την: «Προµήθεια δορυφορικών 
εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 5572. 

Αναλυτικότερα: Αντικείµενο της προµήθειας του αναδόχου θα είναι η προµήθεια δορυφορικών εικόνων 
(CPV : 30220000-7 Εξοπλισµός ψηφιακής χαρτογράφησης) για 30 επιλεγµένες περιοχές πέριξ της 
Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων.  

7.2 Ο Προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες εκτιµάται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000€). 
7.3 Πηγή χρηµατοδότησης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), µε κωδικό ΣΑΕ-271/1 (2017ΣΕ27110008)-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ και Α∆Α: Ψ∆ΑΗ465ΧΙ8-Τ∆Γ. Σχετικό Α∆Α Έγκρισης ∆απάνης: 
ΨΕΓΦ46Ψ8ΟΝ-ΞΞΕ. 
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7.4 Η χρονική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και 
περιλαµβάνει το διάστηµα ενός (1) µήνα για την παράδοση των προϊόντων και την περίοδο τριών (3) 
µηνών για την εγγύηση καλής λειτουργίας. 

  

Άρθρο 8: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 
8.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης – προκήρυξης. Για 

την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο υπόδειγµα στο 
αντίστοιχο παράρτηµα ή παρόµοιο. ∆εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή 
προσφορών για τµήµα της προµήθειας. 

8.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Μετά τη λήξη της προσφοράς, αυτή είναι σε 
ισχύ εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει την παράτασή της χωρίς καµία µεταβολή της τιµής της 
προσφοράς. 

 Η κατάθεση προσφοράς και η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών χωρίς 
όρους και εξαιρέσεις. 

  
Άρθρο 9: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

9.1 Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την 
πληρωµή κάθε τιµολογίου. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές µονάδας της οικονοµικής 
του προσφοράς, η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και 
ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην 
οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση της ανατιθέµενης 
προµήθειας.  

 Η πληρωµή, θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά σε δύο φάσεις και συγκεκριµένα: 
• Με την ολοκλήρωση της παραλαβής της προµήθειας, µετά από τον έλεγχο και την έκδοση 

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής από τα αρµόδια όργανα της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ,  θα 
καταβληθεί στον Προµηθευτή το 90% της αξίας του τιµολογίου.  

• Με την πάροδο των τριών (3) µηνών της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα γίνει η 
Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή από τα αρµόδια όργανα της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ και θα 
καταβληθεί και το υπόλοιπο 10% του αντιτίµου.  

Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των παραστατικών, αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη 
σωστή συµπλήρωση και επανυποβολή τους. 

 Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το προϋπολογισθέν ποσό των 
έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000€). 

 Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, η παρακράτηση 
φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι από κάθε πληρωµή του Αναδόχου 
παρακρατείται 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 3% χαρτόσηµο υπέρ 
ΟΓΑ επί του 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). 

9.2 Για να πληρωθεί ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στην "Εγνατία Οδός Α.Ε." τουλάχιστον τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 I. Παραστατικό αγοράς σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, (Τιµολόγιο) 
 II.  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας όπου αυτή απαιτείται βάση της ελληνική νοµοθεσίας. 
 III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας όπου αυτή απαιτείται βάση της ελληνική νοµοθεσίας. Οι 
ενώσεις αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι:  
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 Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 
πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. 

9.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Αντικειµένου των αγαθών της εν λόγω 
προµήθειας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή εντολή της 
προς τον Προµηθευτή. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια αγαθών, η αµοιβή του Αναδόχου - 
Προµηθευτή θα µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων, όπως αυτή 
υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά. Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία υποχρέωση 
καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Αναδόχου για την εν λόγω µείωση.                 

  

Άρθρο 10: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην ∆ιαδικασία  

10.1 Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν  
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,  
β) Ενώσεις ή Συµπράξεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι :  
i) Στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταιρείας και το ειδικό µέρος της 
προµήθειας µε το οποίο θα ασχοληθεί,  
ii) Όλες οι εταιρείες της Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα. 

 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (εταιρεία) δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό µε την υποβολή µόνο 
µίας προσφοράς, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης-Σύµπραξης.  

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων, όλα τα στοιχεία της προσφοράς υπογράφονται 
είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των 
µελών της Ένωσης. 

  
Άρθρο 11: Κριτήρια Επιλογής Προσφερόντων  

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία εφόσον: 
 •  προσκοµίσει έγγραφο αποδοχής της παραγγελίας σε περίπτωση ανάθεσης από τον Οίκο των 

δορυφόρων καθώς και πιστοποιητικό αντιπροσώπευσης. 
•  αποδείξει την κάλυψη του αντικειµένου και την ικανοποίηση των προδιαγραφών και των 

υπηρεσιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε το Τεχνικό Αντικείµενο και το συνηµµένο σε αυτό  
Φύλλο Συµµόρφωσης που πρέπει να συµπληρώσει. Το συµπληρωµένο Φύλλο Συµµόρφωσης θα 
πρέπει να υποβληθεί µε την συνοδεία αντίστοιχων διαγραµµάτων (εικόνων) κάλυψης 
(printscreens) για την κάθε οριοθετηµένη περιοχή που αναφέρεται στο ανωτέρω Φύλλο και να 
κατατεθεί και σε ψηφιακή µορφή σε CD/DVD (ή άλλο φορητό µέσο αποθήκευσης ψηφιακών 
αρχείων). Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ της έντυπης µορφής και του αντίστοιχου ψηφιακού 
αρχείου, υπερισχύει η έντυπη. 

 
  

Άρθρο 12: Λόγοι Αποκλεισµού Προσφερόντων 

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης) έστω και 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων : 

12.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 12.12.2008 σ.42). 

12.2 ∆ωροδοκία, 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 (EE C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 
της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα. 
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12.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.12.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 
2803/2000 (Α΄48). 

12.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται 
αντιστοίχως , στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

12.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
26ηςΟκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ( EE 
L 309 της 25.12.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α΄166). 

12.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2012/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2012, 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2012, σ.1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2012 (Α΄215). 

12.7 Πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού, αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη από εθνικές διατάξεις νόµου. 

12.8 ∆ιάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
12.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

(κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή την εθνική 
νοµοθεσία. Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος (Μη κατοχή Ασφαλιστικής 
Ενηµερότητας). 

12.10 Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης ή την εθνική νοµοθεσία (Μη κατοχή Φορολογικής 
Ενηµερότητας). 

12.11 Αποκλεισµός από διαδικασίες που αφορούν την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 74 ν.4412/2016. 

  
Άρθρο 13: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 

 Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους 
φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:  

 •         Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

 •         Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» 
 και θα συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση της παραγρ. 1.6 της παρούσας. 
 Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:  
 •  το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Φάκελος Οικονοµικής 
Προσφοράς),  

 • η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση ένωσης) του Προσφέροντα, ταχυδροµική διεύθυνση – 
αριθµό τηλεφώνου, – fax, e-mail – του Προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης, τα στοιχεία όλων των 
µελών της. 

 •  ο τίτλος της υπό ανάθεση προµήθειας:  
 «Προµήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 
5572. 

13.1 Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
 Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το περιεχόµενό 
του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα 
µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του. Εντός του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» οι προσφέροντες προσκοµίζουν υποχρεωτικά: 
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(α) ∆ικαιολογητικά – αποδεικτικά µέσα κριτηρίων επιλογής (σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας). 
Για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 11 της παρούσας, κατατίθενται: 
 

• Έγγραφο αποδοχής της παραγγελίας σε περίπτωση ανάθεσης από τον Οίκο των δορυφόρων 
καθώς και πιστοποιητικό αντιπροσώπευσης (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). 

• Συµπληρωµένο το Φύλλο Συµµόρφωσης που παρατίθεται στο Τεχνικό Αντικείµενο (Παράρτηµα Ι), 
µε την συνοδεία αντίστοιχων διαγραµµάτων (εικόνων) κάλυψης (printscreens) για την κάθε 
οριοθετηµένη περιοχή που αναφέρεται στο ανωτέρω Φύλλο. Το συµπληρωµένο Φύλλο 
Συµµόρφωσης  θα πρέπει να κατατεθεί ως πρωτότυπο έντυπο και σε ψηφιακή µορφή σε 
CD/DVD (ή άλλο φορητό µέσο αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων). Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ της έντυπης µορφής και του αντίστοιχου ψηφιακού αρχείου, υπερισχύει η έντυπη. 

Τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα,  σύµφωνα µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ, θα πρέπει 
να είναι αληθή και να προέρχονται εκ του πρωτότυπου. 

(β) ∆ικαιολογητικά – αποδεικτικά µέσα µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού (σύµφωνα µε το άρθρο 12 της 
παρούσας) 
Για την απόδειξη περί µη συνδροµής κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 12 της 
παρούσας, κάθε ∆ιαγωνιζόµενος και κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης προσκοµίζουν: 
Υπεύθυνη ∆ήλωση  (άρθρο 8 ν.1599/1986), του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης) 
που συµµετέχει στο διαγωνισµό, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους, κανενός από τους λόγους 
αποκλεισµού του άρθρου 12 της παρούσας, συνταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης. 
Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος προκειµένου περί αυτοτελούς 
συµµετοχής, ή η διαγωνιζόµενη ένωση στην οποία συµµετέχει το πρόσωπο. 

 Πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης θα απαιτηθεί µόνο από τον προσωρινό ανάδοχο (σύµφωνα 
µε το άρθρο 2.5 της παρούσας) να προσκοµιστούν πρωτότυπα  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Φορολογική ενηµερότητα 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα 
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
• Έγγραφο αποδοχής της παραγγελίας σε περίπτωση ανάθεσης από τον 

Οίκο των δορυφόρων καθώς και πιστοποιητικό αντιπροσώπευσης. 
 

(γ) Ειδικότερα για τους προσφέροντες που είναι ένωση εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν: 
• ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή 

κοινού εκπροσώπου αυτής. 
• ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού συµµετοχής κάθε 

µέλους της ένωσης. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας. 
• ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή 

του σε περίπτωση Ένωσης 
13.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

13.2.1 Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα στο 
αντίστοιχο Παράρτηµα της διακήρυξης ή κάποιο παρόµοιο. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα 
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης 
είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο και θα 
φέρει σφραγίδα της εταιρείας. 

 Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο 
του προσφέροντα που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

 Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο προσφέρων αποκλείεται.  

13.2.2 Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική προσφορά του 
συµµετέχοντος και συµπληρώνεται στο έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ ή σε κάποιο παρόµοιο. ∆εν 
επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η υποβολή προσφορών για τµήµα της προµήθειας. 
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13.2.3 Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές ή 
απαράδεκτες.  

  
Άρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της Προµήθειας – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Προµηθευτή - Επίβλεψη 

14.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση και σύµφωνα µε τους 
όρους αυτής, µε την προσφορά του, µε την παρούσα πρόσκληση και τις κείµενες διατάξεις. 

14.2 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε µέλος της  
ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της 
προµήθειας. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της προµήθειας. 

 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης 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 προµήθειας, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα 
υπόλοιπα µέλη της Ένωσης µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση είναι αποδεκτή 
εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

14.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις οποιεσδήποτε 
σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία 
στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την 
υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και να καταβάλει σε αυτή 
όλες τις δαπάνες της δίκης. 

14.4 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε πρωτότυπα αυτών να 
αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

  
Άρθρο 15: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση 

15.1 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της 
προµήθειας. 

15.2 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της προµήθειας που 
προκύπτει από τη σύµβαση υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα του 
Εργοδότη να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύµβαση  µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατός του σχετικά µε 
οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή. 

15.3 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να 
κοινοποιηθεί εγγράφως στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

  
Άρθρο 16: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια  

 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή 
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προµήθειας των υλικών ή των υπηρεσιών 
του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

  
Άρθρο 17: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της προµήθειας - Επίλυση ∆ιαφορών  

17.1 Η λήξη της Προµήθειας, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Προµηθευτή ή 
διάλυση της προµήθειας), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της Προµήθειας ή την 
έκδοση εντύπου Πιστοποίησης Παραλαβής/ Εντολή Πληρωµής (ΠΠ/ΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες της 
ΕΟΑΕ. 

17.2 Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Προµηθευτής: 
α) πτωχεύσει,  
β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή  
γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. 
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17.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της Προµήθειας και σε οποιαδήποτε φάση ή 
στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις υπηρεσίες και να προβεί σε λύση της Προµήθειας. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο Προµηθευτής δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν, ενώ κάθε άλλη 
αξίωση του για υπηρεσίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί 
επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση της προµήθειας να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση  
εφόσον ο Προµηθευτής παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις.  

17.4 Ο Προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Προµήθειας να συνεργασθεί µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των προµηθειών που παραδόθηκαν.  

17.5 Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της Προµήθειας δεν 
δίνει στον Προµηθευτή το δικαίωµα να αρνηθεί την εκτέλεση της προµήθειας, αλλά απλώς δικαίωµα 
προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης. 

 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η όλη διαδικασία 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Προµήθειας. 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 καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς. 

  
Άρθρο 18: Λοιποί όροι 

18.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που 
περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

18.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση 
ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µην 
αναθέσει τη προµήθεια, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση στους 
καλούµενους µε την παρούσα να συµµετάσχουν. 

 [1]
 Ο ορισµός του νόµιµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι την πλήρη 

εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Σε περίπτωση αντικατάστασης του νόµιµου εκπροσώπου 
ή του αναπληρωτή του, η εξουσία εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» του 
σχετικού νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή στο νόµιµο, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού. 

  
          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 

  
 

Μελποµένη Τσάγκου 
Τµηµατάρχης Εκτέλεσης Προµηθειών 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
∆ιευθυντής 

Ανάπτυξης Συστηµάτων & Τεχνολογιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

«Προµήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

Κωδικός αναφοράς 5572 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Σύµφωνα µε απόφαση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (Απόφαση 
ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ.7592-27.06.2017 µε Α∆Α: 6Σ7Ο465ΧΙ8-228), εγκρίθηκε η ένταξη ως 
Πράξη και η χρηµατοδότηση της υλοποίησης των ∆ράσεων του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε., για το διάστηµα 2016-2023, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας "Τεχνική Συνδροµή Ταµείου Συνοχής". 
Η “προµήθεια δορυφορικών εικόνων” αποτελεί το 10ο και «Κύριο» Υποέργο της ενταγµένης στο 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξης «Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού» µε κωδικό ΟΠΣ 5007262. Η 
προµήθεια αφορά στην αγορά δορυφορικών εικόνων υψηλής διαχωριστικής ικανότητας (ανάλυσης 
0,50m και 1,0m τη στιγµή της λήψης), πολυχρωµατικές, πολυφασµατικές και µε επιπλέον τεχνικές 
προδιαγραφές νεφοκάλυψης, χρόνου λήψης και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών για 
συγκεκριµένες περιοχές στη ζώνη διέλευσης και πέριξ επιλεγµένων κόµβων της Εγνατίας Οδού και 
των κάθετων αξόνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους.  

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 0,50m 

 
• Τεχνικές προδιαγραφές: παγχρωµατικές, πολυφασµατικές εικόνες, µε νεφοκάλυψη 0% και 

ανάλυσης 0,50 m κατά τη στιγµή της λήψης. 
 
• Παραδοτέο Προϊόν: Οι εικόνες θα παραδοθούν ως προϊόν Pan Sharpened. Η εικόνα Pan 

Sharpened δηµιουργείται από το συνδυασµό της Παγχρωµατικής εικόνας (Panchromatic – 
ασπρόµαυρη µε ανάλυση 0,5m) και της Πολυφασµατικής (Multi Spectral – έγχρωµη µε 
ανάλυση 2m). Το αποτέλεσµα είναι µια εικόνα έγχρωµη µε ανάλυση 0,5 m (PanSharpened). 
Επίσης σε σχέση µε τα φασµατικά κανάλια, η εικόνα θα αποτελείται από τέσσερα 
φασµατικά κανάλια (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Εγγύς Υπέρυθρο). Η εικόνα η οποία 
απεικονίζεται ως true color παρουσιάζει τα φυσικά χρώµατα ενώ η εικόνα η οποία 
απεικονίζεται ως false Color παρουσιάζει µε κόκκινο χρώµα οτιδήποτε στη φύση είναι 
πράσινο. 

 
• Χρονική αναφορά λήψης: µετά την 1/6/2015 και έως τις 30/6/2017 εικόνα αρχείου που 

ικανοποιεί τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 

• Οριοθετηµένες περιοχές κάλυψης: σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 1 και τα τις 
ενδεικτικές εικόνες που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Tα αρχεία GIS (ESRI 
shapefiles & ArcGIS 10.x geodatabase) των σχετικών οριοθετηµένων περιοχών κάλυψης 
διατίθενται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου (URL: 
http://observatory.egnatia.gr/dowloads/doryf.zip  
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• Μέσο παράδοσης και Format: Οι εικόνες θα παραδοθούν σε DVD, σε format GEOTIFF 16 
bit & 8 bit, UNTILED & UNCOMPRESSED. 

 
 

Πίνακας 1: Οριοθετηµένες περιοχές κάλυψης ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 0,50m 
 

α/α Οριοθετηµένη περιοχή 
κάλυψης (πολύγωνα)  
 

Έκταση 
οριοθετ. 
περιοχής 
(σε τ.χλµ.) 

1 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 6,75 
2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 36,69 
3 ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6,21 
4 ΚΑΛΑΜΙΑ 7,96 
5 ΚΟΖΑΝΗ 20,82 
6 ΒΕΡΟΙΑ 15,94 
7 ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2,75 
8 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 4,64 
9 ΝΗΣΕΛΛΙ 0,62 
10 ΠΡΑΣΙΝΑ∆Α 1,73 
11 ΚΛΕΙ∆Ι 2,56 
12 ΜΑΛΓΑΡΑ 1,99 
13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 183,27 
14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0,57 
15 ΠΡΟΦΗΤΗΣ 0,60 
16 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ 0,83 
17 ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ 1,11 
18 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 4,34 
19 ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ 0,70 
20 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10,04 
21 ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ 6,43 
22 ΑΣΠΡΑ ΑΜΜΟΣ 10,21 
23 ΒΑΝΙΑΝΟ 5,79 
24 ΒΑΦΕΪΚΑ 7,63 
25 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ∆ΥΤΙΚΑ 37,00 
26 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ 12,65 
27 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 5,67 
28 ΜΑΝΙΑΚΟΙ 11,91 
29 ΦΛΩΡΙΝΑ 10,57 
30 ΛΕΥΚΩΝΑ 30,27 

 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 

ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1,0m 
 

• Τεχνικές προδιαγραφές: παγχρωµατικές, πολυφασµατικές εικόνες µε νεφοκάλυψη 0% και 
ανάλυσης 1,0 m κατά τη στιγµή της λήψης.  

 
• Παραδοτέο Προϊόν: Οι εικόνες θα παραδοθούν ως προϊόν Pan Sharpened. Η εικόνα Pan 

Sharpened δηµιουργείται από το συνδυασµό της Παγχρωµατικής εικόνας (Panchromatic – 
ασπρόµαυρη µε ανάλυση 1m τη στιγµή της λήψης) και της Πολυφασµατικής (Multi Spectral 
– έγχρωµη µε ανάλυση 4m τη στιγµή της λήψης). Το αποτέλεσµα είναι µια εικόνα έγχρωµη 
µε ανάλυση 1m (PanSharpened). Επίσης σε σχέση µε τα φασµατικά κανάλια, η εικόνα θα 
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αποτελείται από τέσσερα φασµατικά κανάλια (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Εγγύς 
Υπέρυθρο). Η εικόνα η οποία απεικονίζεται ως true color παρουσιάζει τα φυσικά χρώµατα 
ενώ η εικόνα η οποία απεικονίζεται ως false Color παρουσιάζει µε κόκκινο χρώµα οτιδήποτε 
στη φύση είναι πράσινο. 

 
• Χρονική αναφορά λήψης: από 1/1/2005 έως 31/12/2007 εικόνα αρχείου που ικανοποιεί τα 

παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 

• Οριοθετηµένες περιοχές κάλυψης: σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 2 και τις ενδεικτικές 
εικόνες που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και διατίθενται σε αρχεία εικόνων στον 
ισότοπο του Παρατηρητηρίου (URL: 
http://observatory.egnatia.gr/dowloads/OBS_SatArea2017.jpg.zip) και για αναλυτική 
προεπισκόπηση µέσω της Γεωπύλης της ΕΟΑΕ (URL: 
http://geoportalnew.egnatia.gr/portalwa/apps/Viewer/index.html?appid=23a7827f3f1848b8a
bb325050d04ff8d) .  

 
• Tα αρχεία GIS (ESRI shapefiles & ArcGIS 10.x geodatabase) των σχετικών οριοθετηµένων 

περιοχών κάλυψης διατίθενται από τον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου (URL: 
http://observatory.egnatia.gr/downloads/OBS_SatArea2017.shp.zip) 

  
• Μέσο παράδοσης και Format: Οι εικόνες θα παραδοθούν σε DVD, σε format GEOTIFF 16 

bit & 8 bit, UNTILED & UNCOMPRESSED. Επίσης θα παραδοθεί φάκελος µε έγχρωµες 
εκτυπώσεις των εικόνων σε µέγεθος χαρτιού Α4. 

 
Πίνακας 2: Οριοθετηµένες περιοχές κάλυψης ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1,00m 

 
α/α Οριοθετηµένη περιοχή 

κάλυψης (πολύγωνα)  
 

Έκταση 
οριοθετ. 
περιοχής 
(σε τ.χλµ.) 

1 ΜΑΝΙΑΚΟΙ 11,91 
2 ΦΛΩΡΙΝΑ 10,57 
3 ΛΕΥΚΩΝΑ 30,27 
4 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10,04 
5 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ 12,65 

. 
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
• Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να προσκοµίσουν έγγραφο αποδοχής της παραγγελίας σε 

περίπτωση ανάθεσης από τον Οίκο των δορυφόρων καθώς και πιστοποιητικό αντιπροσώπευσης. 
• Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει την κάλυψη του αντικειµένου και την  ικανοποίηση των 

προδιαγραφών και των υπηρεσιών που απαιτούνται, σύµφωνα µε το συνηµµένο Φύλλο 
Συµµόρφωσης που παρατίθεται στο Παράρτηµα Β του Τεχνικού Αντικειµένου της Προµήθειας. Το 
συµπληρωµένο Φύλλο Συµµόρφωσης θα πρέπει να υποβληθεί µε τη συνοδεία αντίστοιχων 
διαγραµµάτων (εικόνων) κάλυψης (printscreens) για την κάθε οριοθετηµένη περιοχή που 
αναφέρεται στο Φύλλο Συµµόρφωσης. Στα διαγράµµατα κάλυψης θα πρέπει να παρουσιάζονται 
µόνο οι προσφερόµενες λήψεις που καλύπτουν την οριοθετηµένη περιοχή και που ικανοποιούν τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές.  

• Η µη υποβολή Φύλλου Συµµόρφωσης ή η υποβολή ελλιπούς ή λανθασµένου φύλλου αποτελεί αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. Επίσης, στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαµβάνεται και CD/DVD (ή 
άλλο φορητό µέσο αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων) που θα περιέχει σε ψηφιακή µορφή το φύλλο 
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συµµόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών συµπληρωµένο. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
της έντυπης µορφής και του αντίστοιχου ψηφιακού αρχείου υπερισχύει η έντυπη. 

• Για όλα τα παραδοτέα αρχεία των δορυφορικών εικόνων, ο ανάδοχος Προµηθευτής πρέπει να 
δηµιουργήσει κατάλληλα αρχεία µεταδεδοµένων σύµφωνα µε το πρότυπο της Οδηγίας INSPIRE 
(2007/2/ΕΚ). Η δηµιουργία των αρχείων µεταδεδοµένων κατά το πρότυπο INSPIRE µπορεί να 
γίνεται χρησιµοποιώντας κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρµογές, όπως είναι η εφαρµογή INSPIRE 
Metadata Editor (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor) που παρέχεται από το INSPIRE 
Geoportal (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu). Από την ίδια ιστοσελίδα παρέχεται και η εφαρµογή 
ελέγχου της συντακτικής ορθότητας των αρχείων µεταδιδόµενων (INSPIRE Metadata Validator: 
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2). 

• Τα αρχεία των παραδοτέων δορυφορικών εικόνων, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες τεχνικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις, θα πρέπει να παρέχονται µε εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την παραλαβή τους. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα 
(Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας) ο Προµηθευτής οφείλει – χωρίς επιπλέον αµοιβή -  να 
αντικαταστήσει οποιοδήποτε αρχείο δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις του παρόντος ή αν σταµατήσει να λειτουργεί ικανοποιητικά. 

• Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» και θα 
είναι σύµφωνα µε την Προσφορά του επιλεγέντος Προµηθευτή. 

 
5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Το αντικείµενο της προµήθειας υπάγεται γενικά στις διατάξεις του Ν.3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας 
INSPIRE (2007/2/EK), διότι οι δορυφορικές εικόνες αποτελούν «γεωχωρικά δεδοµένα». 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Προµηθευτής θα πρέπει να παραχωρήσει  - χωρίς επιπλέον κόστος - στην ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ µία κατάλληλη άδεια χρήσης ώστε αυτή να µπορεί να χρησιµοποιήσει τα παραδοτέα προϊόντα και 
να µπορεί να προβεί κατ’ ελάχιστο στα ακόλουθα:  
 

• Να τα επαναδιαµορφώσει σε διαφορετικές τυποποιήσεις ή µέσα, απ’ αυτά απ’ τα οποία 
παραδίδονται.   

 
• Να βγάλει απεριόριστο αριθµό τυπωµένων και ηλεκτρονικών αντιγράφων τους για εσωτερική χρήση 

από την ίδια.  
 

• Να τα διανέµει (µε διακριτικά πνευµατικής ιδιοκτησίας και σύµφωνα µε τους περιορισµούς της 
άδειας χρήσης) σε µεµονωµένη µη εµπορική βάση.  

 
• Να τα τροποποιήσει, µέσω τεχνικών επεξεργασίας και/ή µε την προσθήκη άλλων δεδοµένων, και να 

διανέµει τα «παραγόµενα έργα» µε διακριτικά πνευµατικής ιδιοκτησίας και σύµφωνα µε τους 
περιορισµούς της άδειας χρήσης για τα αυθεντικά δεδοµένα. Άλλα «παραγόµενα έργα» (π.χ. 
εξαγωγή διανύσµατος, ταξινόµηση χρήσεων γης, δεδοµένα περιορισµένης ανάλυσης κτλ.) δεν 
φέρουν περιορισµούς στη χρήση και στη διανοµή, αλλά θα περιέχουν διακριτικά πνευµατικής 
ιδιοκτησίας.  

 
• Να τα καταστήσει διαθέσιµα στους συµβούλους, µελετητές, αντιπροσώπους και υπεργολάβους 

αυτής για την χρήση τους στο πλαίσιο υλοποίησης εργασιών για την ίδια, δίχως το δικαίωµα 
µεταβίβασης, τροποποίησης, αντιγραφής ή παραχώρησης περαιτέρω άδειας.  

 
• Να καταχωρίσει τα προϊόντα και τα «παραγόµενα έργα», µε διακριτικά πνευµατικής ιδιοκτησίας, υπό 

µία non-downloadable µορφή, στο Ίντερνετ σε ιστότοπο που της ανήκει, µε την ακόλουθη φράση, 
εµφανώς καταγεγραµµένη: «Περιλαµβάνει υλικό © “επωνυµία αναδόχου προµηθευτή ή/και Οίκου 
λήψης δορυφορικών εικόνων”». 
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 11.000 € (χωρίς Φ.Π.Α). 
 
H προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), µε κωδικό ΣΑ: Ε2711. 
 
 
7. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Η παραλαβή των δορυφορικών εικόνων σύµφωνα µε το τεχνικό αντικείµενο της προµήθειας θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί σε διάστηµα έως ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης. Κατόπιν, µετά τον έλεγχο και 
την έκδοση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής από τα αρµόδια όργανα της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ θα 
καταβληθεί στον προµηθευτή το 90% του προσφερόµενου αντιτίµου. Με την πάροδο των τριών (3) µηνών 
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα γίνει η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τα 
αρµόδια όργανα της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ. και θα καταβληθεί και το υπόλοιπο 10% του αντιτίµου. 
 
Ο µέγιστος συνολικός χρόνος διάρκειας της σύµβασης είναι δηλαδή τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης και περιλαµβάνει το διάστηµα ενός (1) µήνα για την παράδοση των προϊόντων και την 
περίοδο τριών (3) µηνών για την εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 
Στην αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την προµήθεια όλων των 
προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παρόν Τεχνικό Αντικείµενο, για τη µεταφορά-παράδοση των 
παραπάνω στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις των γραφείων της Εγνατία Οδός ΑΕ στη Θέρµη, καθώς και για 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την πραγµατοποίηση της προµήθειας (π.χ. έξοδα αµοιβών 
προσωπικού, τεχνικά εγχειρίδια, παρελκόµενα, µετακινήσεις, έξοδα αποστολής-λήψης για αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση προϊόντων κλπ). 
 
Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια προϊόντων λόγω µη ικανοποίησης των τεχνικών 
προδιαγραφών η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειωθεί ανάλογα κατά ποσό ίσο µε την αξία των 
καταργούµενων προϊόντων, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση τις τιµές της προσφοράς του, η δε ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ δεν θα υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιαδήποτε αποζηµίωσης στον Προµηθευτή για την 
εν λόγω µείωση. 
 
 
 

 

 

 
Βασίλειος Φούρκας 

 
 
 
 

Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου 
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ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 
Α. ΓΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 0,50M 

α/α Οριοθετηµένη περιοχή 
κάλυψης (πολύγωνα)  

 

Έκταση οριοθετ. περιοχής 
(σε τ.χλµ.) 

1 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 6,75 

 
2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 36,69 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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3 ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6,21 

 

 
4 ΚΑΛΑΜΙΑ 7,96 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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5 ΚΟΖΑΝΗ 20,82 

 
6 ΒΕΡΟΙΑ 15,94 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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7 ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2,75 

 
8 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 4,64 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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9 ΝΗΣΕΛΛΙ 0,62 

 
10 ΠΡΑΣΙΝΑ∆Α 1,73 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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11 ΚΛΕΙ∆Ι 2,56 

 

 
 

12 ΜΑΛΓΑΡΑ 1,99 

 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 183,27 

 
14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0,57 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
                                                                                                            

Page 27 of 65 
 

15 ΠΡΟΦΗΤΗΣ 0,60 

 
16 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ 0,83 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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17 ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ 1,11 

 
18 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 4,34 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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19 ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ 0,70 

 
20 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10,04 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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21 ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ 6,43 

 
22 ΑΣΠΡΑ ΑΜΜΟΣ 10,21 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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23 ΒΑΝΙΑΝΟ 5,79 

 
24 ΒΑΦΕΪΚΑ 7,63 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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25 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ∆ΥΤΙΚΑ 37,00 

 
26 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ 12,65 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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27 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 5,67 

 
28 ΜΑΝΙΑΚΟΙ 11,91 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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29 ΦΛΩΡΙΝΑ 10,57 

 
30 ΛΕΥΚΩΝΑ 30,27 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
                                                                                                            

Page 35 of 65 
 

Β: ΓΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1,00M 
α/α Οριοθετηµένη περιοχή κάλυψης (πολύγωνα)  

 
Έκταση οριοθετ. περιοχής 

(σε τ.µ.) 
1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ 12,65 

 
2 ΜΑΝΙΑΚΟΙ 11,91 

 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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3 ΦΛΩΡΙΝΑ 10,57 

 
4 ΛΕΥΚΩΝΑ 30,27 

 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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5 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10,04 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Τα προσφερόµενα προϊόντα καθώς και οι υπηρεσίες θα πρέπει να συµφωνούν πλήρως µε τον 
ακόλουθο πίνακα. 
 
Α. ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 0,50m ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 

Γενικές Απαιτήσεις Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ Σχόλια 

Παγχρωµατικές, πολυφασµατικές εικόνες, µε 
νεφοκάλυψη 0% και ανάλυσης 0,50 m κατά τη 
στιγµή της λήψης. 

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ Σχόλια 

• Παραδοτέο Προϊόν: Οι εικόνες θα παραδοθούν 
ως προϊόν Pan Sharpened. Η εικόνα Pan 
Sharpened δηµιουργείται από το συνδυασµό 
της Παγχρωµατικής εικόνας (Panchromatic – 
ασπρόµαυρη µε ανάλυση 0,5m) και της 
Πολυφασµατικής (Multi Spectral – έγχρωµη µε 
ανάλυση 2m). Το αποτέλεσµα είναι µια εικόνα 
έγχρωµη µε ανάλυση 0,5m (Pan Sharpened). 
Επίσης σε σχέση µε τα φασµατικά κανάλια, η 
εικόνα θα αποτελείται από τέσσερα φασµατικά 
κανάλια (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Εγγύς 
Υπέρυθρο). Η εικόνα η οποία απεικονίζεται ως 
true colour παρουσιάζει τα φυσικά χρώµατα 
ενώ η εικόνα η οποία απεικονίζεται ως false 
Colour παρουσιάζει µε κόκκινο χρώµα 
οτιδήποτε στη φύση είναι πράσινο. 

 

ΝΑΙ   

• Χρονική αναφορά λήψης: µετά την 1/6/2015 
και ει δυνατό η πλέον πρόσφατη εικόνα 
αρχείου που ικανοποιεί τα παραπάνω τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 

 

ΝΑΙ   

•  Οριοθετηµένες περιοχές κάλυψης: σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του τεχνικού αντικειµένου 
(παρ. 2) και το συνηµµένο στο Φύλλο 
Συµµόρφωσης Κατάλογο µε τα διαγράµµατα 
(εικόνες) κάλυψης (printscreens) για την κάθε 
οριοθετηµένη περιοχή  

ΝΑΙ   

• Μέσο παράδοσης και Format: Οι εικόνες θα 
παραδοθούν σε DVD, σε format GEOTIFF 16 
bit & 8 bit, UNTILED & UNCOMPRESSED. 

 

ΝΑΙ   

• Προσκόµιση εγγράφου αποδοχής της 
παραγγελίας σε περίπτωση ανάθεσης από τον 
Οίκο των δορυφόρων καθώς και πιστοποιητικό 
αντιπροσώπευσης. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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• Θα δηµιουργούν και θα διατεθούν κατάλληλα 
αρχεία µεταδεδοµένων σύµφωνα µε το 
πρότυπο της Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ). 

ΝΑΙ   

 
 

Β. ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1,00m ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2 

Γενικές Απαιτήσεις Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ Σχόλια 

Παγχρωµατικές, πολυφασµατικές εικόνες, µε 
νεφοκάλυψη 0% και ανάλυσης 1,00 m κατά τη 
στιγµή της λήψης. 

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ Σχόλια 

• Παραδοτέο Προϊόν: Οι εικόνες θα παραδοθούν 
ως προϊόν Pan Sharpened. Η εικόνα Pan 
Sharpened δηµιουργείται από το συνδυασµό 
της Παγχρωµατικής εικόνας (Panchromatic – 
ασπρόµαυρη µε ανάλυση 0,5m) και της 
Πολυφασµατικής (Multi Spectral – έγχρωµη µε 
ανάλυση 2m). Το αποτέλεσµα είναι µια εικόνα 
έγχρωµη µε ανάλυση 1m (Pan Sharpened). 
Επίσης σε σχέση µε τα φασµατικά κανάλια, η 
εικόνα θα αποτελείται από τέσσερα φασµατικά 
κανάλια (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Εγγύς 
Υπέρυθρο). Η εικόνα η οποία απεικονίζεται ως 
true colour παρουσιάζει τα φυσικά χρώµατα 
ενώ η εικόνα η οποία απεικονίζεται ως false 
Colour παρουσιάζει µε κόκκινο χρώµα 
οτιδήποτε στη φύση είναι πράσινο. 

 

ΝΑΙ   

• Χρονική αναφορά λήψης: από 1/1/2005 έως 
31/12/2007 εικόνα αρχείου που ικανοποιεί τα 
παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. 

ΝΑΙ   

•  Οριοθετηµένες περιοχές κάλυψης: σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του τεχνικού αντικειµένου 
(παρ. 3) και το συνηµµένο στο Φύλλο 
Συµµόρφωσης. Κατάλογο µε τα διαγράµµατα 
(εικόνες) κάλυψης (printscreens) για την κάθε 
οριοθετηµένη περιοχή.  

 

ΝΑΙ   

• Μέσο παράδοσης και Format: Οι εικόνες θα 
παραδοθούν σε DVD, σε format GEOTIFF 16 
bit & 8 bit, UNTILED & UNCOMPRESSED. 

 

ΝΑΙ   

• Προσκόµιση εγγράφου αποδοχής της 
παραγγελίας σε περίπτωση ανάθεσης από τον 
Οίκο των δορυφόρων καθώς και πιστοποιητικό 
αντιπροσώπευσης. 

 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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• Θα δηµιουργούν και θα διατεθούν κατάλληλα 
αρχεία µεταδεδοµένων σύµφωνα µε το 
πρότυπο της Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ). 

ΝΑΙ   

 
   

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) Απαίτηση / 
Υποχρεωτικά 

ΝΑΙ / 
ΟΧΙ Σχόλια 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από 
την παραλαβή τους     . 

 

ΝΑΙ   

• Μέσα στο χρονικό διάστηµα της περιόδου   
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ο Προµηθευτής 
οφείλει – χωρίς επιπλέον αµοιβή -  να 
αντικαταστήσει οποιοδήποτε αρχείο δεν 
ανταποκρίνεται στις ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος ή 
αν σταµατήσει να λειτουργεί ικανοποιητικά.  

ΝΑΙ   

• Ο Προµηθευτής θα παραχωρήσει - χωρίς 
επιπλέον κόστος - στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ 
µία κατάλληλη άδεια χρήσης ώστε αυτή να 
µπορεί να χρησιµοποιήσει τα παραδοτέα 
προϊόντα και να µπορεί να προβεί κατ’ 
ελάχιστο σε αυτά που αναφέρονται στο κεφ. 5 
του Τεχνικού Αντικειµένου  

 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΚΟΝΩΝ) ΚΑΛΥΨΗΣ (PRINTSCREENS) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΘΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 

Α. ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 0,50M 
α/α Οριοθετηµένη περιοχή 

κάλυψης (πολύγωνα)  
 

Έκταση περιοχής κάλυψης 
(σε τ.χλµ.) 

1 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ .......... 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ............ 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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3 ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ .......... 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ΚΑΛΑΜΙΑ ........ 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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5 ΚΟΖΑΝΗ ................. 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ΒΕΡΟΙΑ .................... 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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7 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ...................... 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ............... 
 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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9 ΝΗΣΕΛΛΙ ........... 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ΠΡΑΣΙΝΑ∆Α .................... 

 
.. Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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11 ΚΛΕΙ∆Ι .......... 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ΜΑΛΓΑΡΑ ............ 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ .................. 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ .................... 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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15 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ............. 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ .............. 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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17 ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ ................ 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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19 ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ ............... 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ....... 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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21 ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ ............... 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ΑΣΠΡΑ ΑΜΜΟΣ ................. 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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23 ΒΑΝΙΑΝΟ .................... 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ΒΑΦΕΪΚΑ ................ 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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25 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ∆ΥΤΙΚΑ ................... 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ ........................ 

. Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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27 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ...................... 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ............ 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
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ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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29 ΦΛΩΡΙΝΑ .............. 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ΛΕΥΚΩΝΑ ..................... 

 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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Β: ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1,00M 
 

α/α Οριοθετηµένη περιοχή 
κάλυψης (πολύγωνα)  

 

Έκταση περιοχής κάλυψης 
(σε τ.µ.) 

1  ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ........ 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ............. 
 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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3 ΦΛΩΡΙΝΑ ................. 
Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ΛΕΥΚΩΝΑ ....................... 
 

Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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5 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ ........................ 

. Ηµεροµηνία λήψης: ...../...../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (προϋπολογισµού 11.000,00€) 

για την «Προµήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ»  

Της επιχείρησης .............................................................................................................,έδρα ....................... 

Οδός ................................................................................................αριθµ. .................., τηλ. ........................... 
Fax …………………………………………., email …………………………………………. 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 0,50Μ 

α/α 
Οριοθετηµένη 

περιοχή κάλυψης 
(πολύγωνα) 

Έκταση 
οριοθετηµένης 

περιοχής (σε τ.χλµ) 

Τιµή εικόνων ανά 
περιοχή άνευ 

ΦΠΑ 

 
1 

 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

 

 
6,75 

 

 
2 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 
36,69 

 

 
3 

 
ΓΡΕΒΕΝΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 

 
6,21 

 

 
4 

 
ΚΑΛΑΜΙΑ 

 

 
7,96 

 

 
5 

 
ΚΟΖΑΝΗ 

 

 
20,82 

 

 
6 

 
ΒΕΡΟΙΑ 

 

 
15,94 

 

 
7 

 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

 

 
2,75 

 

 
8 

 
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 

 

 
4,64 

 

 
9 

 
ΝΗΣΕΛΙ 

 

 
0,62 

 

 
10 

 
ΠΡΑΣΙΝΑ∆Α 

 

 
1,73 

 

 
11 

 
ΚΛΕΙ∆Ι 

 

 
2,56 

 

    

ΑΔΑ: ΨΔ2046Ψ8ΟΝ-ΞΙΣ





  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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12 

 
ΜΑΛΓΑΡΑ 

 

 
1,99 

 
13 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 
183,27 

 

 
14 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

 

 
0,57 

 

 
15 

 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

 

 
0,60 

 

 
16 

 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ 

 

 
0,83 

 

 
 

17 

 
 

ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ 
 

 
 

1,11 

 

 
18 

 
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 

 

 
4,34 

 

 
19 

 
ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ 

 

 
0,70 

 

 
20 

 
ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 

 
10,04 

 

 
21 

 
ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ 

 

 
6,43 

 

 
22 

 
ΑΣΠΡΑ ΑΜΜΟΣ 

 

 
10,21 

 

 
23 

 
ΒΑΝΙΑΝΟ 

 

 
5,79 

 

 
24 

 
ΒΑΦΕΪΚΑ 

 

 
7,63 

 

 
25 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ∆ΥΤΙΚΑ 

 

 
37,00 

 

 
26 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ 

 

 
12,65 

 

 
27 

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

 

 
5,67 

 

 
28 

 
ΜΑΝΙΑΚΟΙ 

 

 
11,91 
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ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης     

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 29/09/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5572 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ      
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29 

 
ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

 
10,57 

 
30 

 
ΛΕΥΚΩΝΑ 

 

 
30,27 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 (Αριθµητικώς) 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1,00Μ 
 

α/α Οριοθετηµένη 
περιοχή κάλυψης 

(πολύγωνα) 

Έκταση 
οριοθετηµένης 

περιοχής (σε τ.χλµ) 

Τιµή εικόνων ανά 
περιοχή άνευ 

ΦΠΑ 
 
1 

 
ΜΑΝΙΑΚΟΙ 

 

 
11,91 

 

 
2 

 
ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

 
10,57 

 

 
3 

 
ΛΕΥΚΩΝΑ 

 

 
30,27 

 

 
4 

 
ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 

 
10,04 

 

 
5 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΒΙΠΕ 

 

 
12,65 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2 (Αριθµητικώς) 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 1 + ΣΥΝΟΛΟ 2 (Αριθµητικώς) 
 

 
Ολογράφως ................................................................................................................................................. 
                    .................................................................................................................................................. 
Σηµείωση: 
Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται οι δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν από την προσφερόµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, το όφελος, τα ειδικά και γενικά έξοδα του Προµηθευτή  κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει 
από την ∆ιακήρυξη  του διαγωνισµού και το Παράρτηµα Ι αυτής.  
Η µεταφορά-παράδοση των παραπάνω θα πραγµατοποιηθεί στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις των γραφείων της Εγνατία 
Οδός  ΑΕ στη Θέρµη. 
 

Θεσσαλονίκη .............................................. 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1): την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

       Ο/Η  Όνοµα   
Προσφέροντος ή νόµιµου ή  
νοµικού εκπροσώπου  : 

 Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):  
 

δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί 
υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις(3), τα ακόλουθα:   

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα του ν.4412/2016 άρθρο 73 παρ.1, εις βάρος µου/ τους/ του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42). 

2. ∆ωροδοκία, 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 (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

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

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

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

Σελ.1 Υπεύθυνης δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

6. 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν.4198/2013 (Α΄215) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016: 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελώ/τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή δεν έχω/έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχω/έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκοµαι/βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβάλω την ακεραιότητά µου/της. 

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
µου/της  ή την εθνική νοµοθεσία. 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην πληρωµή των 
φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου/της  ή την εθνική νοµοθεσία. 

ΣΤ. Για κανέναν από τους ανωτέρω λόγους δεν έχω αποκλεισθεί από διαδικασίες που αφορούν την σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 74 ν.4412/2016. 

Ζ.  Όλα τα έγγραφα που κατέθεσα ως φωτοαντίγραφα για την απόδειξη καταλληλότητας του άρθρου 11, είναι αληθή και 
γνήσια εκ του πρωτοτύπου. 

Η.  Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε 
περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της προµήθειας και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις 
δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές (ποινικό µητρώο ή ελλείψει αυτού 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα περ. Α, ασφαλιστική ενηµερότητα περ. ∆, φορολογική 
ενηµερότητα περ. Ε), από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις µη αποκλεισµού. 

Ηµεροµηνία:        

Ο/Η ∆ηλών/ούσα 

                                                  (Υπογραφή)  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

 Σελ.2 Υπεύθυνης δήλωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..1 
 

Αθήνα ………………….. 
 

Π ρ ο ς 
2 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… 
…………………… …………………… ……………… …… ……..…3  µέχρι το ποσό των 
………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της Προµήθειας και την πιστή 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και 
οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση 
…...…………………………………………..4  

……………........................................................................................................... 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή 
της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το 
καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της 
εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 
ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη ∆ιακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                                           
1  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.). 
2  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
3  Αναγράφεται το όνοµα του Αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή 
υπέρ όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.  

4  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
 
 

Παρακαλώ πολύ να εξετάσετε την προσφορά µου που αφορά στην : 
 

«Προµήθεια δορυφορικών εικόνων για τις ανάγκες της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ» 

Κωδικός αναφοράς 5572 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΑΦΜ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

FAX 
 

E-MAIL 
 

 
 
                                                               Ο προσφέρων 
                                
 
 
 
 
                                                           Υπογραφή-Σφραγίδα 
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