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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000 €
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1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Γενικά
Το παρόν κείμενο, περιγράφει το γενικό αντικείμενο εργασιών εκπόνησης για τη
σύμβαση με τίτλο «παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τον
έλεγχο μελετών συγκοινωνιακών έργων» προϋπολογισμού 100.000€ που έγινε για τις
ανάγκες της ”EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» με την διαδικασία της Συμφωνίας – Πλαίσιο. To παρόν
Αντικείμενο Εργασιών χωρίζεται σε πέντε ενότητες:
Εισαγωγή

Περιγράφεται γενικά ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η
συγκεκριμένη εργασία της οποίας και καθορίζεται το μέγεθος
της.

Συμβατικό Αντικείμενο

Περιγράφεται σε συντομία το αντικείμενο της/των υπηρεσιών
που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος, καθώς επίσης και το τι πρέπει
να λαμβάνει υπόψη του ο Ανάδοχος στην υποβολή των
παραδοτέων του.
Περιγράφονται οι ειδικές απαιτήσεις της Ε.Ο.Α.Ε. για τη
μέθοδο διαχείρισης της Συμφωνίας – Πλαίσιο.

Συμβατικές Υποχρεώσεις
Παροχής Υπηρεσιών
Διαδικασία εκπόνησης
υπηρεσιών – Διαχείριση
Ποιότητας
Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας

Περιγράφεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία
Περιγράφονται οι διαδικασίες σωστής πρακτικής που απαιτεί η
Ε.Ο.Α.Ε. να τηρηθούν στη σύμβαση

Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι:
Ε.Ο.Α.Ε.
Ανάδοχος
Επί μέρους σύμβαση
Ειδικό αντικείμενο
εργασιών

Εγνατία Οδός Α.Ε., Εργοδότης
Μεμονωμένος σύμβουλος ή ομάδα συμβούλων, στους
οποίους ανατίθεται η συγκεκριμένη υπηρεσία.
Η εκάστοτε σύμβαση που θα συνάπτεται για επιμέρους
μελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες.
Αντικείμενο εργασιών κάθε επί μέρους σύμβασης.

Με την 1027/12/22.10.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Ε. εγκρίθηκε η προκήρυξη ενός (1)
Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Συμφωνίας – Πλαίσιο, με αντικείμενο «παροχή
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τον έλεγχο μελετών
συγκοινωνιακών έργων»,
σύμφωνα με το άρθρο 39 και τις λοιπές διατάξεις του
Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 100.000 € (πλέον ΦΠΑ).
Οι Υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται με την σύναψη επιμέρους συμβάσεων, βάσει της
Συμφωνίας - Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών, όπως και όποτε απαιτηθεί, ύστερα από
εντολή της Ε.Ο.Α.Ε. Με τις υπηρεσίες που θα ανατεθούν επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν,
εκτός των άλλων, και μεμονωμένα ή απρόβλεπτα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την
κατασκευή και λειτουργία των έργων ή κατά την εκπόνηση των παντός είδους μελετών που
αφορούν στο συνολικό έργο της Ε.Ο.Α.Ε.
Στο παρόν κείμενο καθορίζονται επίσης τα γενικά καθήκοντα του Αναδόχου έναντι του
Εργοδότη, ως προς το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών.
Στο γενικό αυτό αντικείμενο δεν προσδιορίζονται η θέση του έργου / έργων και το
χρονοδιάγραμμα εκπόνησης κάθε υπηρεσίας, τα οποία θα καθορισθούν στο Ειδικό
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Αντικείμενο Εργασιών εκάστης επιμέρους σύμβασης. Στο ειδικό αντικείμενο εργασιών κάθε
επί μέρους σύμβασης θα περιλαμβάνεται ξεχωριστή παράγραφος («απαιτούμενη εργασία»)
η οποία θα καθορίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο της υπηρεσίας που ανατίθεται.
Όταν, κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο, προκύψει ανάγκη παροχής των
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενό της, καλείται ο Ανάδοχος με γραπτή πρόσκληση
της EOAE να υπογράψει, μέσα στην ορισμένη από την προκήρυξη προθεσμία, την
επιμέρους σύμβαση για την εκτέλεση του εκάστοτε αντικειμένου, σύμφωνα με τους όρους της
Συμφωνίας – Πλαίσιο.
1.2. Σκοπός της Συμφωνίας - Πλαίσιο
Σκοπός της Συμφωνίας - Πλαίσιο είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ελέγχου μελετών σε
θέματα συγκοινωνιακού αντικειμένου για τις ανάγκες της Ε.Ο.Α.Ε., όπως αναφέρονται
παρακάτω.
Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να παρέχονται παράλληλα και συμπληρωματικά στα διάφορα
έργα της Ε.Ο.Α.Ε. συνεπώς, απαιτείται η συνεργασία του Αναδόχου με τους Μελετητές της
ειδικότητας του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική παράγραφο του παρόντος. Η
συνεργασία αυτή μεταξύ Συμβούλων - Μελετητών ανεξάρτητων συμβάσεων απαιτεί
συμβατότητα στην τεχνολογία και για το λόγο αυτό παρατίθενται κανόνες διαχείρισης
ποιότητας που αποβλέπουν εκτός των άλλων και στην διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ
Ανάδοχο και Ε.Ο.Α.Ε.

2.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2.1. Περιγραφή υπηρεσιών συμβούλου
Στο αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες
συμβούλου για τον έλεγχο και επισκόπηση των μελετών Συγκοινωνιακών Έργων, όπως
αυτά περιγράφονται Κεφάλαιο Β του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και
Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β 2519/2017). Η
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει στον προγραμματισμό της, την αρμοδιότητα ωρίμανσης και
ολοκλήρωσης μιας σειράς μελετών και έργων που αφορούν μελέτες οδοποιίας,
κυκλοφοριακούς κόμβους, μελέτες σήμανσης – ασφάλισης οδικών έργων κ.α.
Το τεχνικό αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης θα περιλαμβάνει, τον έλεγχο και επισκόπηση
των συγκοινωνιακών μελετών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια άλλων συμβάσεων, τη
συμμετοχή σε συσκέψεις ή αυτοψίες και την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών σε τεχνικά
θέματα και στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, όπου απαιτηθεί. Ειδικότερα, το αντικείμενο της
παροχής υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου αφορά κυρίως σε:
 Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών στη Σύνταξη φακέλων Δημόσιας Σύμβασης για
ανάθεση Μελετών ή Υπηρεσιών σε συγκοινωνιακά εξειδικευμένα αντικείμενα.
 Έλεγχο και τεχνική επισκόπηση των εν εξελίξει συγκοινωνιακών μελετών της Δ/νσης
Μελετών της ΕΟΑΕ. Περιλαμβάνει τα απαραίτητα στάδια σύνταξης τεχνικής επισκόπησης
μελέτης συνοδευόμενης από Τεχνική Έκθεση Ελέγχου, υπογεγραμμένες και οι δύο από
αυτόν, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή Έκθεσης και Πιστοποιητικού Ελέγχου στην
τελική φάση της επισκόπησης, σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία της Ε.Ο.Α.Ε.,
προκειμένου να προχωρήσει η Διεύθυνση Μελετών στην έγκριση της μελέτης προς
κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ο.Α.Ε. δεν μπορεί να υποκατασταθεί σε θέματα
στρατηγικών επιλογών.
 Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων – προτάσεων - για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που
προκύπτουν κατά τον έλεγχο των μελετών ή την κατασκευή των έργων.
 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παροχή γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ζητήματα
συγκοινωνιακής φύσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.
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2.2. Μεθοδολογία Εργασίας – Αμοιβή
 Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης υπηρεσίας θα γίνεται μόνο με υπογραφή
Επιμέρους σύμβασης με καθορισμένο αντικείμενο εργασιών μέσα στο πλαίσιο της
Συμφωνίας-Πλαίσιο, στην οποία θα καθορίζονται με σαφήνεια το είδος, η διάρκεια των
εργασιών και η αμοιβή της υπηρεσίας.
 Σε κάθε Επιμέρους σύμβαση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, θα καθορίζεται στο Ειδικό
Αντικείμενο Εργασιών και το συμφωνημένο Χρονοδιάγραμμα. Στο χρονοδιάγραμμα
οι χρόνοι θα είναι οι καθαροί χρόνοι εργασίας ανά στάδιο εργασιών και δεν θα αφορούν
χρόνους εκτέλεσης άλλων εργασιών. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει
χρονοδιάγραμμα εργασιών, για κάθε επί μέρους σύμβαση που υπογράφει, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του ειδικού αντικειμένου εργασιών εκάστης σύμβασης.
 Η σύμβαση θα περαιωθεί αφού εξαντληθεί το σύνολο του συμβατικού ποσού 100.000€
(πλέον ΦΠΑ) ή ο χρόνος διάρκειας της. Σε κάθε Επιμέρους σύμβαση θα καθορίζεται το
ποσό αποζημίωσης, το οποίο θα προκύπτει, αφού στο σύνολο της προεκτιμώμενης
αμοιβής (συμπεριλαμβανομένων 15% απρόβλεπτων) των υπηρεσιών που ανατίθενται,
εφαρμοστεί η προσφερθείσα έκπτωση του αναδόχου όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά
την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Το ποσό αυτό θα αναγράφεται στο Ειδικό Αντικείμενο
Εργασιών.
 Ο υπολογισμός της αποζημίωσης κάθε εργασίας θα γίνεται με βάση τα άρθρο ΓΕΝ. 4
του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών του Ν.4412/2016 «Αμοιβή Μηχανικών ή
άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης», εφαρμοζόμενης σε αυτήν
της προσφερθείσας έκπτωσης του Αναδόχου.
2.3. Συμμετοχή σε συσκέψεις
Στα πλαίσια της κάθε ανάθεσης επιμέρους σύμβασης, κατόπιν έγγραφης ή προφορικής
εντολής, ο Σύμβουλος θα συμμετέχει, όταν απαιτείται, στις συσκέψεις που καλεί η ΕΟΑΕ, είτε
μέσω διαδικτύου, είτε στα κεντρικά γραφεία, είτε επί τόπου του έργου, προκειμένου να
παρουσιάζει στοιχεία ή να εκφέρει τη γνώμη του.
2.4. Παραδοτέα
Τα παραδοτέα θα καθορίζονται στην κάθε επιμέρους σύμβαση και θα είναι:
 Παραδοτέα σύνταξης φακέλου Δημόσιας Σύμβασης όπως τεχνικά αντικείμενα κλπ.για
την υποστήριξη της Διεύθυνσης Μελετών σε ειδικά συγκοινωνιακά θέματα.
 Τεχνικές επισκοπήσεις Μελετών υπογεγραμμένες από τον Ανάδοχο, που θα
συνοδεύονται, από Τεχνική Έκθεση Ελέγχου, υπογεγραμμένη από αυτόν, όπου θα
υπάρχει σαφής αναγραφή με την εισήγηση του αναδόχου για το καθεστώς
«έγκρισης» / «μη έγκρισης» ή «επανυποβολής» της μελέτης με σχόλια, σύμφωνα με
τις εσωτερικές διαδικασίες της Δ/νσης Μελετών της ΕΟΑΕ, καθώς και τη σύνταξη και
υποβολή Έκθεσης και Πιστοποιητικού Ελέγχου υπογεγραμμένα από τον Αναδοχο
στην τελική φάση της επισκόπησης, σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία της
Ε.Ο.Α.Ε., προκειμένου να προχωρήσει η Διεύθυνση Μελετών στην έγκριση της
μελέτης προς κατασκευή.
 Τεχνικές εκθέσεις / Εκθέσεις αυτοψίας για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων.
 Τεχνικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία
της μελέτης ή της κατασκευής του έργου.
Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και Διεθνείς
κανονισμούς και τους τύπους των εγγράφων που προβλέπονται από τις διαδικασίες της
Ε.Ο.Α.Ε., εάν υπάρχουν, εκτός και αν διαφορετικά αναφέρεται στην επιμέρους σύμβαση ή σε
προφορική εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Ο.Α.Ε., ή σε άλλο σημείο του παρόντος
αντικειμένου.
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Για την επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου των παραδοτέων από την Ε.Ο.Α.Ε., ο ανάδοχος
έχει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθεί, να αποστέλλει σε ψηφιακή μορφή, επιμέρους
τμήματα των υπηρεσιών του πριν την ολοκλήρωση του παραδοτέου.
Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών της Ε.Ο.Α.Ε. οφείλει να υποβάλει τα
παραδοτέα του τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Στο ψηφιακό αντίγραφο
ενδέχεται να ζητηθεί από τον ανάδοχο ψηφιακή σφραγίδα και υπογραφή του, ως απόδειξη
της γνησιότητάς και πιστοποίησής του παραδοτέου ως ακριβούς αντιγράφου. Η παραλαβή
και πληρωμή κάθε παραδοτέου θα γίνεται μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου του από
τον αρμόδιο μηχανικό της Ε.Ο.Α.Ε.

3.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1. Απαιτούμενο Πτυχίο και εκπροσώπηση της Ομάδας Εργασίας του Αναδόχου
υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Αντικειμένου
Ο Ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών που πηγάζουν από την παρούσα συμφωνία,
όπως περιγράφεται παραπάνω, θα διαθέτει πτυχίο της τάξης που ορίζεται στην προκήρυξη
στην Κατηγορία 10 (μελέτες συγκοινωνιακών έργων). Το ελάχιστο προσωπικό το οποίο θα
στελεχώνει την ομάδα μελέτης θα είναι αυτό που αναφέρεται στην προκήρυξη.
3.2

Παροχή Υπηρεσιών Αναδόχου - Επικοινωνία

3.2.1

Γενικά

Κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην
Ε.Ο.Α.Ε και θα την ενημερώνει για κάθε ζήτημα που προκύπτει. Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει
υπόψη του τις υποδείξεις και πληροφορίες που προέρχονται από τις αρμόδιες αρχές και
οργανισμούς που σχετίζονται με το έργο, σε συνεννόηση με την Ε.Ο.Α.Ε.
3.2.2

Επικοινωνία με την Ε.Ο.Α.Ε.

Κατά την έναρξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται για τον Επιβλέποντα της
Συμφωνίας - Πλαίσιο και τον Βοηθό Επιβλέποντα (όπου προβλέπεται), με τους οποίους θα
επικοινωνεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη σύμβαση. Η επικοινωνία θα διέπεται από τους
κανόνες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με την σχετική παράγραφο του
παρόντος.

4.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
4.1
Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει σε όλες τις συσκέψεις που καλεί η Ε.Ο.Α.Ε. στα πλαίσια
της ειδικής ανάθεσης.
4.2
Κατά την έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης, ο Ανάδοχος απαιτείται να λάβει μέρος
σε εναρκτήρια σύσκεψη κατά την οποία θα συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα. Η
συχνότητα των μεταγενέστερων συσκέψεων με την Ε.Ο.Α.Ε. για λεπτομερή συζήτηση
της προόδου θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις του αντικειμένου που
ανατίθεται.
4.3
Η διαχείριση της Συμφωνίας - Πλαίσιο θα γίνεται από τη Δ/νση Μελετών της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.”
4.4
Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι ο Ανάδοχος δεν συνεργάζεται για την
υλοποίηση του αντικειμένου, η Ε.Ο.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να διακόψει την επί μέρους
σύμβαση, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση
για το υπολειπόμενο αντικείμενο εργασιών.
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4.5

Σε περίπτωση που ζητείται αναθεώρηση και επανυποβολή κάποιου παραδοτέου,
αυτή θα γίνεται το αργότερο σε μία (1) εβδομάδα, εκτός εάν τίθεται διαφορετική
προθεσμία από την Ε.Ο.Α.Ε.

5.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Απαίτηση της Ε.Ο.Α.Ε. είναι η τήρηση διαδικασιών “σωστής πρακτικής” από τον Ανάδοχο.
Στο παρόν κείμενο αναφέρονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τον ελάχιστο
απαιτούμενο βαθμό αποδεκτής πρακτικής. Η Ε.Ο.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
αποδεικτικά στοιχεία τήρησης τέτοιων διαδικασιών ή να απορρίψει οποιαδήποτε εργασία
που δεν ακολουθεί τις διαδικασίες αυτές.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Ε.Ο.Α.Ε. θα ελέγχει τον Ανάδοχο για το εάν τηρεί τέτοιες
διαδικασίες, εξετάζοντας τα έγγραφα που υποβάλλει, ή/και θα επισκέπτεται τα γραφεία του
Αναδόχου για να ελέγχει την πρόοδο των υπηρεσιών. Κατόπιν του ελέγχου, η Ε.Ο.Α.Ε. θα
συντάξει έκθεση ελέγχου που θα την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. Η έκθεση θα επισημαίνει
οποιεσδήποτε ατέλειες στις διαδικασίες του Αναδόχου και θα ορίσει χρονοδιάγραμμα για την
βελτίωση/συμπλήρωση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει διόρθωση των ατελειών, η
Ε.Ο.Α.Ε. θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Βασικές διαδικασίες καλής πρακτικής
 Διαδικασία διενέργειας ελέγχου και εξέτασης υπολογισμών και άλλων στοιχείων
 Πιστοποιημένο λογισμικό, το οποίο θα συνοδεύεται από τα δεδομένα και τις παραδοχές
που χρησιμοποιήθηκαν.
 Αποδοχή των κανονισμών μελέτης και των παραδοχών που εφαρμόστηκαν στην υπό
έλεγχο μελέτη.
 Σαφή και ευδιάκριτη αναγραφή στα διάφορα στάδια των παραδοτέων πίνακες, εκθέσεις
και λοιπά στοιχεία της κατάστασης εξέλιξης τους, του ονόματος του συντάκτη.
 Αρχειοθέτηση αντιγράφων ελέγχου για την καταγραφή του ιστορικού τυχόν αλλαγών
 Σύστημα ελέγχου – διαχείρισης εγγράφων όπου καταγράφονται όλες οι εισερχόμενες και
εξερχόμενες εκθέσεις και αλληλογραφία.
 Σύστημα καταγραφής αλλαγών στα παραδοτέα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές .
 Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών.
 Διαδικασία για τον έλεγχο προόδου του έργου.
 Κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραμμα εσωτερικών συσκέψεων προόδου.
 Κοινά αποδεκτό χρονοδιάγραμμα συσκέψεων προόδου για την καταγραφή της προόδου,
τον προγραμματισμό των εργασιών στο άμεσο μέλλον και τον εντοπισμό των
προβλημάτων
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Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Δημήτριος Σημαιοφορίδης
Υποδιευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων
Διεύθυνσης Μελετών

Ουρανία Κουρουμλή - Arend
Διευθύντρια Μελετών

Ουρανία Κουρουμλή - Arend
Διευθύντρια Μελετών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με την υπ’ αριθμ. 1027/12/22.10.2021
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Διευθύνων Σύμβουλος

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_____________________

_____________________
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