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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ταχ. Διεύθυνση 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, 
Τ.Κ. 57001, Πόλη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Χώρα Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. 
Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-470200, Φαξ: 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contracts@egnatia.gr, 
eoae@egnatia.gr, URL: http://www.egnatia.eu 
I.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στη διεύθυνση: (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.  
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (URL) 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
II.1.1), ΙΙ.2.1),II.2.2), ΙΙ.2.4)  Τίτλος: «Λειτουργία & Συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας (2021-
2026)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5950, CPV : 63712320-2 : Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων και συμπληρωματικού 
CPV 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 
II.1.4) Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση της ζεύξης Ακτίου – 
Πρέβεζας συνολικού μήκους 3.270m περίπου και ειδικότερα: 
• οι Υπηρεσίες απρόσκοπτης Λειτουργίας της σήραγγας, των ραμπών και των επίγειων προσβάσεων, που 

περιλαμβάνει τη λειτουργία στελεχωμένου Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (7Χ24) με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της 
κυκλοφορίας καθώς και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών 

• οι επιθεωρήσεις και συντήρηση έργων Π/Μ της σήραγγας, των ραμπών, των επίγειων προσβάσεων, των κτιρίων 
εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών 

• οι επιθεωρήσεις και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων της σήραγγας, των ραμπών, των επίγειων προσβάσεων, 
των κτιρίων εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών 

• οι εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της σήραγγας, των ραμπών και των επίγειων 
προσβάσεων, των κτιρίων εξυπηρέτησης και λοιπών υποδομών 

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες.  
II.1.5), ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη συνολική αξία: 8.019.000€. 
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Όχι 
ΙΙ.2) Περιγραφή.  
II.2.3) Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: EL – 541 Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και EL – 631 
Αιτωλοακαρνανίας 
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Η παρούσα διαδικασία αφορά στην ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο 
«Λειτουργία & Συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας (2021-2026)»  σύμφωνα με τους γενικούς 
και ειδικούς όρους όπως ακριβώς αναγράφονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”. 
IΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης: πέντε έτη (εξήντα (60) μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
II.2.10) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2.11) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 
II.2.13) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Όχι.  
II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:  Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση. 
ΤΜΗΜΑ IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν δανειοληπτική ικανότητα κατ΄ελάχιστον 5% του 
προϋπολογισμού της σύμβασης ήτοι: τετρακόσιες χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (400.950€) 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 του τεύχους “Διακήρυξης Ανοικτής 
Διαδικασίας 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: α) να έχουν επαρκή και αποδεδειγμένη εμπειρία, 
με τουλάχιστον μια υλοποιημένη σύμβαση κατά τα δέκα τελευταία έτη, σε υπηρεσίες λειτουργίας και εργασίες 
συντήρησης οδικών σηράγγων εθνικού δικτύου, συνολικού μήκους (μονού κλάδου) μεγαλύτερου των 1.000 
μέτρων και κυκλοφοριακού φόρτου (ΕΜΗΚ οποιουδήποτε έτους ) μεγαλύτερου των 2.000 οχημάτων ανά 
κατεύθυνση, οι οποίες διαθέτουν συστήματα τηλεματικής διαχείρισης, αυτοματισμών και εποπτείας που είναι 
διασυνδεδεμένα και ελέγχονται κεντρικά από Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας ( με σύστημα  εποπτείας Η/Μ 
εγκαταστάσεων SCADA – αυτοματισμών και σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας TMS)  
Σε περίπτωση ένωσης/ σύμπραξης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.   
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Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 του τεύχους “Διακήρυξης Ανοικτής 
Διαδικασίας”.   
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) Περιγραφή. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία. 
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA): Ναι. 
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 14.10.2021, Τοπική 
ώρα: 16:00. 
IV.2.3) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι 
IV.2.4) Γλώσσα (-ες) στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών. 20.10.2021, Τοπική ώρα: 11:00, Τόπος: Διεύθυνση και άλλα 
στοιχεία όπως στο Ι.1 και Ι.3. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης 
προσφορών: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
VI.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες. Επισημαίνεται επιπλέον των ανωτέρω ότι: 
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ύψους 160.380€ και ισχύος τουλάχιστον 12 μηνών 
και 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών. 
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη 
ανοικτής διαδικασίας». 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης στην 
διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).  
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη 
δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 06.10.2021 και ώρα 16.00. 
Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τα έσοδα του σταθμού διοδίων Ακτίου της 
“Εγνατία Οδός ΑΕ.”. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.8 του τεύχους 
«Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας». 
VΙ.4) Διαδικασίες προσφυγής:  
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Πόλη: Αθήνα, Ταχ. κωδικός: 18233, 
Χώρα: Ελλάδα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr, Διεύθυνση διαδικτύου (URL): 
http://www.aepp-procurement.gr, Τηλ.: +30 213 214 12 16, +30 213 214 12 27, Φαξ: 30 213 214 12 29. 
VΙ.4.3) Υποβολή προσφυγών. Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή 
προσφυγών: Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», σε περίπτωση προσφυγής κατά 
πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών. Όπως στο VI.4.1. 
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 31.08.2021 

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Διευθύνων Σύμβουλος  
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