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Ανακοίνωση – Περίληψη Διακήρυξης 
 
 
Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Γραφείου για την κάλυψη 

των αναγκών μετακίνησης / διαμονής των υπαλλήλων και των συνεργατών της “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 6018» 

 
Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρωπίνων Πόρων / Υποδιεύθυνση 
Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων προτίθεται να αναθέσει με ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 του 
Ν. 4412/2016) τη Σύμβαση με τον τίτλο του θέματος, προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και 
επιπλέον 30.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) δικαίωμα προαίρεσης σε εφαρμογή της παρ. 1.α του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» μόνο βάσει τιμής (ποσό χρέωσης τέλους διεκπεραίωσης). Τα κριτήρια επιλογής φαίνονται 
αναλυτικά στη Διακήρυξη. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προσφορών) στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η Πέμπτη, 19 
Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16.00 και η ημερομηνία.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής (προσφορών) θα γίνει την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 11.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Η δαπάνη της παρούσας 
σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό εξόδων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” με Κωδ. Π/Υ 
64.01.00-998-6018-000-001 και 64.01.01-998-6018-000-001 του οικονομικού έτους 2022.  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. Α01/0481/09-12-2022 (ΑΔΑ: 
Ρ3ΙΖ46Ψ8ΟΝ-ΥΨΛ) και Κωδ. Εγγρ. 221207002 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν τη σχετική Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της και τα λοιπά τεύχη του 
Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  
 
Πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2310470202, 2310470448, e-mail: contracts@egnatia.gr, 
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. 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
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