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Ανακοίνωση – Περίληψη Διακήρυξης 
 
 
Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: 

«Εκτέλεση συμπληρωματικών γεωερευνητικών εργασιών στο Έργο: 
Κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού 
Θεσσαλονίκης στο τμήμα από Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως Α/Κ 
Κ12 (σύνδεση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών) – Κωδικός Αναφοράς 5833» 

 
Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Διεύθυνση Μελετών προτίθεται να αναθέσει με τη 
διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) την Σύμβαση με τον τίτλο 
του θέματος, συνολικού προϋπολογισμού 59.981,90 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». Τα κριτήρια επιλογής φαίνονται 
αναλυτικά στην Διακήρυξη. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προσφορών) στο διαγωνισμό 
είναι η Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00. Η ως άνω ημερομηνία και ώρα θα 
αποτελεί και τακτή ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής  (αποσφράγισης) των φακέλων 
συμμετοχής (προσφορών) από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δέκα 
(10) μήνες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα  
και τα διαθέσιμα Κεφάλαια τη εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ”. Για την παρούσα διαδικασία έχει 
εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. Ε01/0035/02.01.2020 (κωδ. Εγγρ. 19122003 και ΑΔΑ 
9Λ5Δ46Ψ8ΟΝ-Δ4Π) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2020 και με Κωδ. Προϋπολογισμού 000.155002.005833 
Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν τη σχετική Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της στην ιστοσελίδα 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.  
 
Πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2310470448 και fax: 2310470297 αρμόδια 
υπάλληλος κα Τζώρα (Δ/νση Συμβάσεων), 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, 
Θέρμη Θεσσαλονίκης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr. 
 
Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας. 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων 
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