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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. Π. 
Μεντίζη, Τηλέφωνα: 2310-470200, 2310470448, 2310470374. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: 
http://www.egnatia.eu 
I.2) 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. και http://www.egnatia.eu της Εγνατία Οδός ΑΕ 
(στην περιοχή Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί). 
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (URL) 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε 
έντυπη μορφή θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1. 
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.4) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας 
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
II.1) Τίτλος και σύντομη περιγραφή: «Υπηρεσίες Συστημένης Αποστολής Επιστολών και Δεμάτων» Τμήματα  1, 2 & 3 
Κωδικός αναφοράς 6014 
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες CPV : 64110000-0 Ταχυδρομικές υπηρεσίες  
II.2) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α.: Τμήμα 68.000€ (και επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης 34.000€) 
ΙΙ.3) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  
Η παρούσα διαδικασία αφορά στην ανάθεση σύμβασης Υπηρεσίες Συστημένης Αποστολής Επιστολών και Δεμάτων» 
Τμήματα 1, 2 & 3 Κωδικός αναφοράς 6014 
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 3 τμήματα ως εξής :  
ΤΜΗΜΑ 1 : Συστημένη αποστολή επιστολών (ομαδικά τυποποιημένες από 10 επιστολές και άνω) εντός 
της Ελληνικής Επικράτειας και με δυνατότητα επιστροφής, λόγω μη παραλαβής, άνευ επιπλέον 
χρέωσης Π/Υ 20.000€ και επιπλέον 10.000€ δικαίωμα προαίρεσης  
ΤΜΗΜΑ 2 : Συστημένη αποστολή επιστολών ή δεμάτων με βεβαίωση παράδοσης εντός Ελλάδος εντός 
της Ελληνικής Επικράτειας, με παραλαβή από την Δ/νση Διοδίων της «Εγνατία Οδός Α.Ε» (κεντρικά 
γραφεία Θέρμης) με χρονικό όριο παράδοσης τους (Αποστολή courier) και με δυνατότητα 
επιστροφής, λόγω μη παραλαβής, άνευ επιπλέον χρέωσης (αφορά επιστολές παραβάσεων που 
στέλνονται με Δικαστικούς Επιμελητές) Π/Υ 6.000€ και επιπλέον 3.000€ δικαίωμα προαίρεσης 
ΤΜΗΜΑ 3 : Συστημένη Αποστολή επιστολών ή δεμάτων με βεβαίωση παράδοσης εντός και εκτός 
Ελλάδος, με παραλαβή από τις εκάστοτε έδρες της εταιρίας «Εγνατία Οδός Α.Ε.», για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» Π/Υ 42.000€ και επιπλέον 21.000€ 
δικαίωμα προαίρεσης 
σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους όπως ακριβώς αναγράφονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, να τροποποιήσει με 
μονομερή δήλωσή της - χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης - την αρχική σύμβαση με ενεργοποίηση του 
δικαιώματος προαίρεσης ανά τμήμα για υπηρεσίες σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των υπηρεσιών που θα 
αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας. Η χρονική επέκταση (δικαίωμα παράτασης), έως 12 μήνες ανά τμήμα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”, συνολικού προϋπολογισμού 34.000 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ), (Τμήμα 1 :10.000€, Τμήμα 2 : 3.000€, Τμήμα 3 : 21.000€) αποτελεί μορφή τροποποίησης της σύμβασης, 
δεδομένου ότι οδηγεί σε αύξηση της συμβατικής αξίας. 
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της Εγνατία οδός Α.Ε., θα γίνει εντός του 
χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την ολοκλήρωση αυτής.  
Κατόπιν των ανωτέρω, θα ακολουθήσει η σύναψη των συμβάσεων προαίρεσης που θα γίνει με την κοινοποίηση της 
σχετικής Απόφασης στον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (παράτασης της διάρκειας της σύμβασης) θα συνεχίσει 
να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της αρχικής σύμβασης  και για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της.  
ΙΙ.4) Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΕL522 – Θεσσαλονίκη. 
ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα (χαμηλότερη τιμή)  
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη  από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 
II.7) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.8) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: Όπως περιγράφεται στο ΙΙ.3 
II.9) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι.  
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση. 
IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής - Καταλληλότητα 
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν (σε οποιοδήποτε από τα τρία τμήματα) στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται ή τα μέλη τους (σε περίπτωση σύμπραξης/ ένωσης οικονομικών φορέων) για να 
μην αποκλειστούν από τη διαδικασία: 
• να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
• να διαθέτουν Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (686/065 Απόφαση ΦΕΚ Β’ 1876/31-07-2013), για 
τις ζητούμενες υπηρεσίες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία να είναι σε 
ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή να έχουν οριστεί ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν.4053/2012) 
• εγκεκριμένη πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Αρχή Διασφάλισης 
Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) 
Επιπλέον για  
• τα τμήματα 1 και 2 να διαθέτουν : βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών επιχειρήσεων που τηρεί η 
Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων) με την οποία πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
• το τμήμα 3  να διαθέτουν : βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών επιχειρήσεων που τηρεί η Ε.Ε.Τ.Τ. 
(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων) με την οποία πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να 
τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία   
ΙΙΙ.2) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης   
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής συναφές 
με το αντικείμενο της σύμβασης 
Πληροφορίες, διατυπώσεις και δικαιολογητικά που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια 
επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) Περιγραφή. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία. 
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA): Ναι. 
IV.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Ημερομηνία: 25.08.2022, Τοπική ώρα: 16:00. 
IV.3) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνική. 
IV.4) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες από την αναφερόμενη 
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 
IV.5) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 31.08.2022, Τοπική ώρα: 11:00 (ωω:λλ), 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. 
V: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
V.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
V.2) Συμπληρωματικές Πληροφορίες. Επισημαίνεται επιπλέον των ανωτέρω ότι: 
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ύψους:  
• για το τμήμα 1 : Τετρακόσια ευρώ (400€) 
• για το τμήμα 2:  Εκατόν είκοσι ευρώ (120€) 
• για το τμήμα 3 : Οκτακόσια σαράντα (840€) 
και ισχύος τουλάχιστον 6 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 (προϋπολογισμός) της σύμβασης ανά τμήμα χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 
«Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας». 
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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 Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί).  
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 17.08.2022 και ώρα 16.00. 
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό εξόδων της “Εγνατία Οδός ΑΕ.”.  
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1 του τεύχους «Διακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας». 
V.3) Υποβολή προσφυγών. ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης  
VI.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 14.07.2022 

 
 

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Διευθύνων Σύμβουλος  
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