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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

Ασφάλειας στην Έδρα  και τα 
Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”» - Κωδικός Αναφοράς 6058 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 

10.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

5.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

Προτίθεται να αναθέσει τη σύμβαση με αντικείμενο την  

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας στην Έδρα  και τα Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”» 
- Κωδικός Αναφοράς 6058 

προϋπολογισμού δημοπράτησης 10.000,00 ευρώ πλέον (Φ.Π.Α.) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και με τους όρους του 
παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω Σύμβασης 
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

α/α Περιγραφή 
 
 

Αναφορά στην 
Διακήρυξη 

1 Καταληκτική Ημέρα και ώρα 
Παραλαβής Προσφορών 

16 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μμ Παρ. 1.4 

2 Δικαίωμα Συμμετοχής   Παρ. 2.2.1 

3 Τρόπος Υποβολής Προσφοράς  Η προσφορά υποβάλλεται με αίτηση 
και σε σφραγισμένο φάκελο στο 

πρωτόκολλο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Παρ. 2.4.2.3 

4 Ο σφραγισμένος Φάκελος 
περιέχει  

1. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με την 
αναγραφή :   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 

που περιλαμβάνει: 

• την Υπ. Δήλωση του Παρ. ΙV 

• Ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού 
ισοδύναμο έγγραφο 

• αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας 

• αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

• απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας  
  

2. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με την 
αναγραφή :   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος περιλαμβάνει: 

την Οικ. Προσφορά, που 

συντάσσεται σύμφωνα με το Υποδ. του 
παραρτ. ΙI 

Παρ. 2.4.3 

Παρ. 2.4.4 

 

 

 

Παρ. 2.2.4.1_Β1α) 

Παρ. 2.2.4.1_Β1β.ι) 

Παρ. 2.2.4.1_Β1β.ιι) 

Παρ.2.2.4.1_Β2 

 

 

 

 

 

 

5 Χρόνος ισχύος των 
προσφορών 

90 ημέρες Παρ. 2.4.5 

6 
Κατακύρωση και σύναψη 

σύμβασης 

Ο μειοδότης/ Ανάδοχος για την 
Υπογραφή της σύμβασης προσκομίζει: 

1) Ποινικό μητρώο ή ελλείψει 
αυτού ισοδύναμο έγγραφο 

2) αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας 

3) αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

Παρ. 3.1.2 

Παρ. 2.2.4.1_Β1α) 

 

Παρ. 2.2.4.1_Β1β.ι) 

Παρ. 2.2.4.1_Β1β.ιι) 

 

4) σε περίπτωση ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ επιπλέον: 
αποδεικτικό Νόμιμης 

σύστασης, εκπροσώπησης και 
τυχόν μεταβολών  

Παρ. 2.2.4.1_Β.3 

7 Σε περίπτωση ΕΝΩΣΗΣ ή 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

Συμβολαιογραφική Πράξη περί 
σύστασης αυτής  

Παρ. 3.1.2 (2) 
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση 6Ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Τηλέφωνο 2310 470200, 2310470505, 2310470437 

Φαξ 2310 475936  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  eoae@egnatia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντία Ιορδανίδου 

 
 

Τα αποφαινόμενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθμ. 610/2/24.03.10, 
986/1-9/27.09.2019, 995/1/10.02.20, 1000/21/05.06.20, 1024/23/26.07.2021 και 1028/2/26.11.2021 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται με νεότερες 
αποφάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά 
επιλεγείς Ανάδοχος να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Συνιστάται οι 
Ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενημέρωση επί, 
ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών. 

1.1 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 
4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Η δαπάνη της παρούσας  
σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025 
της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Για την παρούσα σύμβαση εκδόθηκαν οι συνεχιζόμενες: 

• με αρ. πρωτ Α01/0001-1/02.01.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με Κωδ. Εγγρ. 230102044 
και ΑΔΑ Ψ6ΥΕ46Ψ8ΟΝ-ΟΘΕ 

• με αρ. πρωτ Α01/0001-1/18.01.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με Κωδ. Εγγρ. 230118122 
και ΑΔΑ 97Λ446Ψ8ΟΝ-Ω4Λ αντίστοιχα 

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας στην Έδρα  και τα 
Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”».  

 

Η παρούσα σύμβαση γεωγραφικά υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

 

 

 

 

mailto:eoae@egnatia.gr
http://www.egnatia.eu/
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Τμήμα 1:  Έδρα & Υποκαταστήματα Κεντρικής Μακεδονίας 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 ΣΔ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 

ΣΔ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 
Α2, Χ.Θ. Κ 299+065 

(Α/Κ Αξιού – Α/Κ Μαλγάρων)  
1 2 

400 € 
ΣΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 322+500 

(Α/Κ Ιωνίας - Α/Κ Ευκαρπίας) 
- 2 

2 
Π.Υ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καβάλας  

(Δερβένι) 
(Α2, Χ.Θ. Κ 330+200) 

5 4 400 € 

3 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (3 ΚΤΗΡΙΑ) 
(6ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης) 

105 42 4.200 € 

4 ΣΔ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΣΔ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 349+880  

(Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών - Α/Κ 
Προφήτη) 

1 2 

400 € 

ΣΔ ΕΥΖΩΝΩΝ 
Α1, Χ.Θ. 59+900  

(Α/Κ Ευζώνων - Σ.Σ. Ευζώνων) 
- 2 

5 ΣΔ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΔ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 
Α25, Χ.Θ. 45+000  

(Α/Κ Ριζανών - Α/Κ 
Στρυμονικού) 

1 2 

400 € 
ΣΔ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 
Α25, Χ.Θ. 94+900  

(Ι/Κ Προμαχώνα – Σ.Σ. 
Προμαχώνα) 

- 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1   5.800 € 

 

Τμήμα 2:  Υποκαταστήματα Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 ΣΔ ΑΚΤΙΟΥ 

ΣΔ ΑΚΤΙΟΥ 
Υποθαλάσσια ζεύξη 
Ακτίου - Πρέβεζας  

2ο χλμ Πρεβέζης - Αθηνών 

1 2 

600 € 
ΣΔ ΤΥΡΙΑΣ 

Α2, Χ.Θ. Η 47+000 
(Α/Κ Νεοχωρίου - Α/Κ Τύριας) 

- 2 

ΣΔ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Κ 77+345 

(Α/Κ Παμβώτιδας - Α/Κ 
Αράχθου) 

- 2 

2 Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Π.Υ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ο χλμ Εθνικής Οδού  
Ιωαννίνων - Αθηνών 

Ιωάννινα (Παλιό ΚΤΕΟ) 
 (Α2, Χ.Θ. Η 68+625) 

10 4 400 € 

3 Π.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Π.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

3ο χλμ Γρεβενών - Καλαμπάκας 
(Α2, Χ.Θ. Κ 156+485) 

5 4 400 € 

4 ΣΔ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 

ΣΔ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 228+200 

(Α/Κ Πολυμύλου - Α/Κ Κοζάνης) 
1 2 

800 € 
ΣΔ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ 

(Α/Κ Ιεροπηγής - Σ.Σ. 
Κρυστ/πηγής 

- 2 
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ΣΔ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 117+800 

(Α/Κ Μετσόβου - Α/Κ Παναγιάς) 
- 2 

ΣΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 186+100 

(Α/Κ Σιάτιστας - Α/Κ Καλαμιάς) 
- 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2   2.200 € 

 

Τμήμα 3: Υποκαταστήματα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 ΣΔ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 

ΣΔ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 443+000 

(Α/Κ Μουσθένης - Α/Κ 
Ελευθερούπολης) 

1 2 

600 € 

ΣΔ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 396+700 

(Α/Κ Ασπροβάλτας - Α/Κ 
Κερδυλίων) 

- 2 

ΣΔ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 480+000 

Α/Κ Άσπρων Χωμάτων - Η/Κ 
Πέρνης) 

- 2 

2 Π.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Π.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου 

4 2 

400 € 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

2ο χλμ Αλεξ/ης-Κίρκης 
- 2 

3 ΣΔ ΙΑΣΜΟΥ 

ΣΔ ΙΑΣΜΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 536+000 

(Α/Κ Βαφαίικων - Α/Κ Ιάσμου) 
1 2 

600 € 

ΣΔ ΜΕΣΤΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Κ 580+000 

(Α/Κ ΒΙΠΕ Κομ. - Α/Κ Μέστης) 
1 2 

ΣΔ ΑΡΔΑΝΙΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 648+000 

(Α/Κ ΒΙΠΕ Αλεξ - Α/Κ Αρδανίου) 
1 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 1.600 € 

 

Τμήμα 4:  Υποκατάστημα Θήρας 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
(οικισμός ΦΟΙΝΙΚΙΑ  
84700 Σαντορίνη) 

1 2 400 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4   400 € 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, λόγω της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, να προχωρήσει στη 
μείωση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 35% 

 

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 προαίρεσης1 για υπηρεσίες σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των 
υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας. Η χρονική επέκταση (δικαίωμα παράτασης), 
κατά 12 μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείμενο”, συνολικού προϋπολογισμού 
5.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) η οποία αναλύεται κατωτέρω, αποτελεί μορφή τροποποίησης της σύμβασης, 

 
1 Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 

αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης 
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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 της σύμβασης 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.  

 

Για καθένα από τα παραπάνω τμήματα 1,2,3 & 4 προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης κατ’ εφαρμογή της 
παρ.1.α του άρθρου 132 του Ν4412/2016, για χρονική επέκταση της διάρκειας της σύμβασης έως και 
δώδεκα (12) μήνες ως εξής : 

 Τίτλος 

Εκτιμώμενη Αξία 

(Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α.) 

Διάρκεια 

Τμήμα 1 
Έδρα & Υποκαταστήματα 

Κεντρικής Μακεδονίας 
2.900,00 1 έτος 

Τμήμα 2 
Υποκαταστήματα Ηπείρου και 

Δυτικής Μακεδονίας 
1.100,00 1 έτος 

Τμήμα 3 
Υποκαταστήματα Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 
800,00 1 έτος 

Τμήμα 4 Υποκατάστημα Θήρας 200,00 1 έτος 

 

Το ακριβές αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνικό 
Αντικείμενο». 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 

 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για ένα (1) Τμήμα, για δύο (2) Τμήματα, για τρία (3) Τμήματα ή και για τα τέσσερα (4) Τμήματα, 
εφόσον το επιθυμούν.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει κάθε τμήμα σε διαφορετικό προσφέροντα ή και τα 
τρία στον ίδιο προσφέροντα, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για κάθε τμήμα. 

1.2.1 Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε τμήμα ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει10 της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα. 

1.2.2 Προϋπολογισμός 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €10.000,  ΦΠΑ : €2.400). 

Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα ανέρχεται στο ποσό των: 

 

Προϋπολογισμός  

Σύμβασης 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Προϋπολογισμός 
Προαίρεσης 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Τμήμα 1 5.800,00 2.900,00 

Τμήμα 2 2.200,00 1.100,00 

Τμήμα 3 1.600,00 800,00 
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Τμήμα 4 400,00 200,00 

1.3 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Η παρούσα διαδικασία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 1045/25/29.11.2022 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 

1.4  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00μμ. 

Η ως άνω ημερομηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των 
φακέλων συμμετοχής από την Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και αποσφράγισής τους. 

1.5 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.egnatia.eu στην 
περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.egnatia.eu/
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της: 

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικό Αντικείμενο, 

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υποδείγματα Οικονομικών Προσφορών,  

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές  και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

3. Το Ιδιωτικό συμφωνητικό 

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
σχετικά με τα τεύχη της διαδικασίας υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  της παραγράφου 1.1 της παρούσας. 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Εταιρίας. 

2.1.3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης θα αφορούν στο σύνολο της σύμβασης. 
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2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές.  
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες  περιπτώσεις 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των παραπάνω περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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:  
α) για φυσικά πρόσωπα: 

• να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

• να έχει μια από τις κατωτέρω ειδικότητες: 
o Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
o Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε 
o Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε 
o Χημικός Μηχανικός Π.Ε 
o Χημικός Π.Ε. 
o Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
o Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
o Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνικής Τ.Ε. 
o Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 

εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία/λειτουργία της «Εγνατία Οδός ΑΕ» 

• να έχει προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση του πτυχίου τους, για τους Μηχανικούς 
Π.Ε. τουλάχιστον δύο έτη και για τους Μηχανικούς Τ.Ε. τουλάχιστον πέντε έτη. Για όσους εκ των 
ανωτέρω έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο: 22 του Ν. 3850/10, η 
προϋπηρεσία από την απόκτηση του πτυχίου διαμορφώνεται σε ένα έτος για τους Μηχανικούς 
Π.Ε. και σε δύο έτη για τους Μηχανικούς Τ.Ε. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και 
όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί 
ασφάλειας. 

• να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο (2) συμβάσεις υπηρεσιών, ίδιου ή παρόμοιου είδους, τα 
τελευταία τρία (3) έτη, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

• να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας 

β) για νομικά πρόσωπα / ΕΞ.Υ.Π.Π.: 

• να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

• να διαθέτουν άδεια λειτουργίας  

• να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο (2) συμβάσεις υπηρεσιών, ίδιου ή παρόμοιου είδους, τα 
τελευταία τρία (3) έτη, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

• να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Ασφαλείας 

2.2.4 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  
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 



ΑΔΑ: ΨΞ9Γ46Ψ8ΟΝ-ΟΧ1



Σελίδα 14 από 41 

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

ΚΕΝΟ 

2.2.4.1 Αποδεικτικά μέσα  

Β1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2  ο προσωρινός 
ανάδοχος (μειοδότης)  θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.2.1. 

β) ) για την παράγραφο  2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.2.2α. 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
ii)) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
της παραγράφου 2.2.2.2β πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 
 

Β2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν :  

α) αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα: 
(i) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρεί τις 
διατάξεις του Ν.3850/2010  

(ii) αντίγραφο Τίτλου Σπουδών 

(iii) Πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις τις οποίες έχει εκτελέσει τα 
τελευταία τρία (3) έτη, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Στον πίνακα θα αναφέρεται ο τίτλος της 
σύμβασης, αναθέτουσα αρχή, αντικείμενο, ημερομηνία έναρξης και λήξης 

(iv) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας  

β) αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα / ΕΞ.Υ.Π.Π.: 
(i) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρεί τις 
διατάξεις του Ν.3850/2010  

(ii) αντίγραφο άδειας λειτουργίας 

(iiι) Πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις τις οποίες έχει εκτελέσει τα 
τελευταία τρία (3) έτη, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Στον πίνακα θα αναφέρεται ο τίτλος της 
σύμβασης, αναθέτουσα αρχή, αντικείμενο, ημερομηνία έναρξης και λήξης 

(iω) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας  

 

Β3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
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σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή)  ανά τμήμα.  

 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει, πάντα με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για κάθε 
Τμήμα, διαφορετικούς προσωρινούς Αναδόχους, έναν για κάθε Τμήμα ή να επιλέξει τον ίδιο Ανάδοχο και 
για τα τρία τμήματα.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα συνταχθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση που 
συνοδεύεται από το Τεχνικό Αντικείμενο Προμήθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι&II) και το υπόδειγμα: Οικονομικής 
Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI). Η χρήση του Υποδείγματος είναι Υποχρεωτική. 

Επισημαίνεται ότι: 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και στα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και για το σύνολο της προμήθειας ανά τμήμα. Δεν θα γίνει δεκτή προσφορά 
για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή διορθωμένες προσφορές, αντιπροσφορές ή 
οποιεσδήποτε προτάσεις  που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, ώστε να μην αποκλειστεί από αυτή, κάθε 
Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συμμετοχής του αφενός σύμφωνα προς τις απαιτήσεις 
της παρούσας Πρόσκλησης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.4 
της παρούσας. 

Οι φάκελοι συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία θεωρείται ότι υποβάλλονται έγκαιρα εφόσον, 
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσας. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για την 
ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων συμμετοχής μέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε 
καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης 
υποβολής των φακέλων συμμετοχής και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα 
ταχυδρομικών εταιρειών. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 
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πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.1 της παρούσας. 

2.4.2.2. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ακόμη και αν συντρέχουν 
λόγοι ανώτερης βίας για καθυστέρηση, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως και οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά και μνεία του λόγου αποκλεισμού 
στο Πρακτικό της Επιτροπής. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του ………………………............................................................................................................  

(στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση 
Ένωσης τα στοιχεία όλων των μελών της) 

για την Σύμβαση με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας στην Έδρα  και τα Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”» 

- Κωδικός Αναφοράς 6058 

Τμήμα ……………./Τμήματα……………….. 

                                               με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 16/03/2023 και ώρα 12:00 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους  

Ι. (Υπο)φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρούσα (παρ. 2.4.3). 

ΙΙ. (Υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός 
του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

2.4.3 Περιεχόμενα υπο-Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Θα περιλαμβάνει:  

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.2 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙII.  

• απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1. 

• αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

• πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται εκ των υστέρων, δεν 
αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

2.4.4 Περιεχόμενα υπο-Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η Οικονομική Προσφορά του 
Προσφέροντα για το αντίστοιχο Τμήμα.  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.  
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α. Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το αντίστοιχο 
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η Οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται 
με τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, υπογράφεται 
από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση 
νομικού προσώπου και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως 
εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή μελών Ενώσεων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο. 

Ελλείψεις της οικονομικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο 
του Διαγωνιζόμενου που την υπέβαλε, ή την νόμιμη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισμού. 

β. Η Οικονομική προσφορά θα διατυπωθεί αριθμητικώς και ολογράφως όπως ορίζει το Υπόδειγμα. Η 
ολόγραφη αναγραφή της συνολικής προσφοράς  είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.  

Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, λογιστικά λάθη σε γινόμενα καθώς και λάθη 
στην στρογγυλοποίηση, διορθώνονται από την Επιτροπή με βάση την ολόγραφη αναγραφή της Συνολικής 
Τιμής. 

γ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

• δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

• δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του Ν.4412/2016 και  

• η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης  (παρ. 1.2 της παρούσας).  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα  
(90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού της παρ. 1.4 της παρούσας Πρόσκλησης.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην  

β) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης Πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την 
ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.4 της παρούσας, στα 
γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου Μποντζώρλος ΙΙ, στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρμης. 

Την ορισμένη ημέρα και ώρα ως ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν 
στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων 
συμμετοχής, τους αριθμεί κατά σειρά πρωτοκόλλησης και τους μονογράφει. Στη συνέχεια τους 
αποσφραγίζει και αριθμεί και μονογράφει όλους τους περιεχόμενους σε αυτούς υποφακέλους των 
Φακέλων Συμμετοχής. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση και σύναψη σύμβασης 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές ανα Τμήμα και εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό, 
εκδίδεται απόφαση και η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και τον 
προσκαλεί να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Ο Ανάδοχος κατά την προσέλευσή του για την υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζει μεταξύ των 
άλλων που προβλέπονται : 

1. Ποινικό μητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο 
2. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
3. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
4. σε περίπτωση ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ επιπλέον: αποδεικτικό Νόμιμης σύστασης, εκπροσώπησης 

και τυχόν μεταβολών 
5. Συμβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση, ή αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν 
εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για κάποιο σοβαρό λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα 
είναι ελλιπή, κηρύσσεται έκπτωτος.  

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 Ειδικά στην παρούσα σύμβαση , περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, της ανωτέρω 
παραγράφου 4.3.1 και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 2.4.4 της 
παρούσης, παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός 
όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.  

Η προβλεπόμενη τροποποίηση σύμβαση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης.  

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τον λόγο 
αυτό πέραν της αμοιβής που αντιστοιχεί στις επιπλέον υπηρεσίες που θα παράσχει.  

H συμβατική αμοιβή είναι σταθερή και δεν αναπροσαρμόζεται ούτε αναθεωρείται.  

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
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υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.2.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η Οικονομική́ Προσφορά́ του Αναδόχου αποτελεί τη συμβατική αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το 
Φόρο Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.). H συμβατική αμοιβή είναι σταθερή και δεν αναπροσαρμόζεται ούτε 
αναθεωρείται, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ’ του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικό 
Αντικείμενο μετά την έκδοση σχετικής βεβαίωσης για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών από 
τον επιβλέποντα και την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων νόμιμων παραστατικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

5.1.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με της ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού. 

6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  ν καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία Δ.Υ. (Επίβλεψη) ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. η οποία 
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης2  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη για καθένα από τα τμήματα από την υπογραφή της 
σύμβασης  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

 
2 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
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υπαιτιότητα του αναδόχου3. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος4  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 5 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει των παραδοτέων, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή των παραδοτέων, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή των 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
3 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
4 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
5  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση6  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής 
αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Λήξη της Σύμβασης  

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Αναδόχου ή διάλυση 
της σύμβασης), πιστοποιείται με την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 της παρούσας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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Κωνσταντία Ιορδανίδου 
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Νικολέττα Τσιρώνη 
Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης & 

Ανθρωπίνων Πόρων 
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Ιωάννης Βίσκος 
Υποδιευθυντής  

Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων 
 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την 1045/25/29.11.2022 
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 
 

 

 
Για τον «Ανάδοχο» 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο σκοπός της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας είναι η εναρμόνιση της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ ΑΕ» στα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία, η οποία καθιστά υποχρεωτική την ανάθεση καθηκόντων 
Τεχνικού Ασφαλείας για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως 
δραστηριότητας, που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, για την εφαρμογή μέτρων που προάγουν 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.  

Η παρούσα σύμβαση γεωγραφικά υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Τμήμα 1:  Έδρα & Υποκαταστήματα Κεντρικής Μακεδονίας 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 ΣΔ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 

ΣΔ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 
Α2, Χ.Θ. Κ 299+065 

(Α/Κ Αξιού – Α/Κ Μαλγάρων)  
1 2 

400 € 
ΣΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 322+500 

(Α/Κ Ιωνίας - Α/Κ Ευκαρπίας) 
- 2 

2 
Π.Υ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καβάλας  

(Δερβένι) 
(Α2, Χ.Θ. Κ 330+200) 

5 4 400 € 

3 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (3 ΚΤΗΡΙΑ) 
(6ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης) 

105 42 4.200 € 

4 ΣΔ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΣΔ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 349+880  

(Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών - Α/Κ 
Προφήτη) 

1 2 

400 € 

ΣΔ ΕΥΖΩΝΩΝ 
Α1, Χ.Θ. 59+900  

(Α/Κ Ευζώνων - Σ.Σ. Ευζώνων) 
- 2 

5 ΣΔ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΔ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 
Α25, Χ.Θ. 45+000  

(Α/Κ Ριζανών - Α/Κ 
Στρυμονικού) 

1 2 

400 € 
ΣΔ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 
Α25, Χ.Θ. 94+900  

(Ι/Κ Προμαχώνα – Σ.Σ. 
Προμαχώνα) 

- 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1   5.800 € 

 

Τμήμα 2:  Υποκαταστήματα Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 ΣΔ ΑΚΤΙΟΥ 

ΣΔ ΑΚΤΙΟΥ 
Υποθαλάσσια ζεύξη 
Ακτίου - Πρέβεζας  

2ο χλμ Πρεβέζης - Αθηνών 

1 2 

600 € 
ΣΔ ΤΥΡΙΑΣ 

Α2, Χ.Θ. Η 47+000 
(Α/Κ Νεοχωρίου - Α/Κ Τύριας) 

- 2 

ΣΔ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Κ 77+345 

(Α/Κ Παμβώτιδας - Α/Κ 
Αράχθου) 

- 2 
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2 Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Π.Υ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ο χλμ Εθνικής Οδού  
Ιωαννίνων - Αθηνών 

Ιωάννινα (Παλιό ΚΤΕΟ) 
 (Α2, Χ.Θ. Η 68+625) 

10 4 400 € 

3 Π.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Π.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

3ο χλμ Γρεβενών - Καλαμπάκας 
(Α2, Χ.Θ. Κ 156+485) 

5 4 400 € 

4 ΣΔ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 

ΣΔ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 228+200 

(Α/Κ Πολυμύλου - Α/Κ Κοζάνης) 
1 2 

800 € 

ΣΔ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ 
(Α/Κ Ιεροπηγής - Σ.Σ. 

Κρυστ/πηγής 
- 2 

ΣΔ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 117+800 

(Α/Κ Μετσόβου - Α/Κ Παναγιάς) 
- 2 

ΣΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 186+100 

(Α/Κ Σιάτιστας - Α/Κ Καλαμιάς) 
- 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2   2.200 € 

 

Τμήμα 3: Υποκαταστήματα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 ΣΔ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 

ΣΔ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 443+000 

(Α/Κ Μουσθένης - Α/Κ 
Ελευθερούπολης) 

1 2 

600 € 

ΣΔ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 396+700 

(Α/Κ Ασπροβάλτας - Α/Κ 
Κερδυλίων) 

- 2 

ΣΔ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 480+000 

Α/Κ Άσπρων Χωμάτων - Η/Κ 
Πέρνης) 

- 2 

2 Π.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Π.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου 

4 2 

400 € 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

2ο χλμ Αλεξ/ης-Κίρκης 
- 2 

3 ΣΔ ΙΑΣΜΟΥ 

ΣΔ ΙΑΣΜΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 536+000 

(Α/Κ Βαφαίικων - Α/Κ Ιάσμου) 
1 2 

600 € 

ΣΔ ΜΕΣΤΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Κ 580+000 

(Α/Κ ΒΙΠΕ Κομ. - Α/Κ Μέστης) 
1 2 

ΣΔ ΑΡΔΑΝΙΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 648+000 

(Α/Κ ΒΙΠΕ Αλεξ - Α/Κ Αρδανίου) 
1 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 1.600 € 

 

Τμήμα 4:  Υποκατάστημα Θήρας 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι Εργασίας 
Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
(οικισμός ΦΟΙΝΙΚΙΑ  
84700 Σαντορίνη) 

1 2 400 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4   400 € 
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Μέχρι πρόσφατα, οι υπηρεσίες/καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας για την κάλυψη των αναγκών σε όλες τις 
έδρες/υποκαταστήματα/κτήρια (τόπους εργασίας του προσωπικού) της Εταιρείας ασκούνταν από 
υπάλληλο/μηχανικό της Εταιρείας με εξειδίκευση, εκπαίδευση και εμπειρία σε σχετικά θέματα. Μετά την 
απώλεια του συγκεκριμένου στελέχους και με στόχο τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της ποιότητας 
αυτών των εξειδικευμένων υπηρεσιών, αποφασίστηκε η ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας σε 
εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα / ΕΞ.Υ.Π.Π. - Εξωτερικές 
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (και ειδικότερα τον 
Ν.3850/2010 – άρθρο 23), τουλάχιστον για δυο έτη.     

   

7.1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφάλειας για την Έδρα και τα Υποκαταστήματά της (Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης, Περιφερειακές 
Υπηρεσίες και Σταθμοί Διοδίων) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονική 
επέκταση κατά ένα (1) έτος.  

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3850/2010 κατατάσσεται από άποψη αντικειμένου 
απασχόλησης στην κατηγορία Γ' (προσωπικό Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των κλάδων 
οικονομικής δραστικότητας) και απασχολεί αποκλειστικά διοικητικούς/οικονομικούς υπαλλήλους. Η 
ελάχιστη ετήσια απασχόληση του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) στις εγκαταστάσεις και τους χώρους εργασίας 
καθορίζεται από το άρθρο 21 του Ν.3850/2010 ως εξής: 

Για τους διοικητικούς/οικονομικούς υπαλλήλους: 

Ετήσιος χρόνος απασχόλησης = αριθμός υπαλλήλων Χ 0,4 ώρες. 

Τα γραφεία/υποκαταστήματα της εταιρείας έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερα τμήματα βάσει της 
γεωγραφικής τους θέσης. Στους Πίνακες 1-4 (ανά γεωγραφικό Τμήμα) φαίνεται η θέση του 
γραφείου/υποκαταστήματος (τόπου εργασίας), η κατανομή του προσωπικού της Εταιρείας ανά 
υποκατάστημα, ο  απαιτούμενος (από την ΕΟΑΕ) ετήσιος χρόνος εργασίας και ο αντίστοιχος 
προϋπολογισμός για δύο (2) έτη.  

Όπως φαίνεται και στους πίνακες, σε κάποια γραφεία/υποκαταστήματα έχουν συμπεριληφθεί 
περισσότερα από ένα κτήρια. Ειδικότερα για τους μετωπικούς Σταθμούς Διοδίων (ΣΔ), ακόμα και αν σε 
κάποιους δεν υπάρχει σήμερα μόνιμο προσωπικό της ΕΟΑΕ και δεν είναι δηλωμένοι ως υποκατάστημα, 
επιλέχθηκε να συμπεριλαμβάνονται όλοι, επειδή κάποιες ημέρες της εβδομάδας υπάρχει παρουσία 
στελέχους της ΕΟΑΕ και επίσης ενδέχεται μελλοντικά να υπάρχει μόνιμη παρουσία. Η ομαδοποίηση των 
ΣΔ που δεν έχουν σήμερα μόνιμη παρουσία προσωπικού ΕΟΑΕ, γίνεται βάσει του υποκαταστήματος στο 
οποίο είναι δηλωμένο το στέλεχος που επισκέπτεται τον κάθε σταθμό.  

Σημειώνεται, ότι για τα περισσότερα υποκαταστήματα, ο αναφερόμενος στον πίνακα απαιτούμενος 
ετήσιος χρόνος απασχόλησης είναι μεγαλύτερος από τον ελάχιστο - βάσει του πλήθους των προσωπικού – 
απαιτούμενο από τη νομοθεσία, καθώς η ΕΟΑΕ θέτει ως ελάχιστο ετήσιο χρόνο εργασίας ανά κτήριο τις 
δυο (2) ώρες (στις περιπτώσεις που ο προβλεπόμενος χρόνος ανά υποκατάστημα δεν τον εξασφαλίζει). 
Αυτό γίνεται για τη διασφάλιση πληρέστερων υπηρεσιών από τον Τ.Α., στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
εκπόνηση/επικαιροποίηση της «Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου» και του «Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών», με απώτερο στόχο την προαγωγή της ασφάλειας του προσωπικού της ΕΟΑΕ κατά την 
εργασία του. 

  

 

Το αντικείμενο των εργασιών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας της ΕΟΑΕ περιλαμβάνει: 

• Τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας που προκύπτουν από τον Ν3850/2010 και 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 

• Την εκπόνηση/επικαιροποίηση της «Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου» 

• Την εκπόνηση/επικαιροποίηση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών» 

Ειδικότερα, το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει: 
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1) Τις συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 14 του 
Ν.3850/2010. 

Συγκεκριμένα: 

I. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, 
σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της σε κάθε 
κτήριο (υποκατάστημα) του φορέα, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση 
Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

II. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, 
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και 
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά 
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή 
τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των 
μονάδων ή τη Διοίκηση του φορέα. 

2) Τις υπηρεσίες επίβλεψης των συνθηκών εργασίας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 15 του 
Ν.3850/2010. 

Συγκεκριμένα: 

I. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:  

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να 
προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων, 

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

II. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον φορέα ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στον φορέα να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού 
κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, 

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

III. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 
περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

IV. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

3) Τη συνεργασία του Τεχνικού Ασφάλειας με τον Ιατρό Εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 20 
του Ν.3850/2010. 

Συγκεκριμένα: 

I. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να 
συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
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II. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

III. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων 
και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 

IV. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή 
του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. 
ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 
και μόνο. 

4) Την εκπόνηση/επικαιροποίηση της «Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου» για κάθε υποκατάστημα της 
ΕΟΑΕ που επισκέπτεται. 

Η ύπαρξη της μελέτης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του 
δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας. Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου έχει σκοπό τον εντοπισμό, 
την ανάλυση και την ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στον χώρο εργασίας καθώς 
επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος, εντός του πρώτου 6μήνου από την υπογραφή της σύμβασης, θα 
εκπονήσει (ή επικαιροποιήσει/αναθεωρήσει για όσες υπάρχει) Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού 
Κινδύνου για τις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ που επισκέπτεται. Η Μελέτη θα είναι τεκμηριωμένη και 
θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά): 

Καταγραφή των δραστηριοτήτων του φορέα, με στόχο την αποτύπωση όλων των πιθανών 
κινδύνων και των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας και υγείας. 

Ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων σε κάθε χώρο και θέση εργασίας. 

Ποσοτική εκτίμηση όλων των κινδύνων, δηλαδή βαθμολόγηση του κινδύνου και κατάταξη σε 
ειδική κλίμακα ανάλογα με τη σημαντικότητα του, ώστε ο φορέας να είναι σε θέση να ιεραρχήσει 
τις αποφάσεις του για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων. 

Μετρήσεις, όπου απαιτούνται, των επικίνδυνων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος 
(θόρυβος, σκόνη, χημικές ουσίες κλπ). 

Συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα πρόληψης για κάθε κίνδυνο. 

5) Την εκπόνηση/επικαιροποίηση «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών»  για κάθε υποκατάστημα 
της ΕΟΑΕ που επισκέπτεται. 

Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια/απειλή τοποθέτησης βόμβας) 
καθώς και τα σχετικά σχέδια (σχεδιαγράμματα) εκκένωσης κτηρίων.  

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος, εντός του πρώτου 6μήνου από την υπογραφή της σύμβασης, θα 
εκπονήσει (ή επικαιροποιήσει/αναθεωρήσει για όσες υπάρχει) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών για τις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ που επισκέπτεται. 

6) Ο Ανάδοχος (Τ.Α.) εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες οφείλει να διεκπεραιώνει τις 
απαιτούμενες διαδικασίες με την επιθεώρηση εργασίας όπως (ενδεικτικά):   

Γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.  

Πρόγραμμα απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις και τους χώρους εργασίας 
όλων των υποκαταστημάτων/κτηρίων της ΕΟΑΕ.  

Τήρηση Βιβλίων που εκ του Νόμου απαιτούνται για όλες τις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ.  

 7) Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων/υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τον παρόν 
Τεχνικό Αντικείμενο εργασιών θα συνεργάζεται με το Τμήμα Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας της 
ΕΟΑΕ που είναι το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας για τα σχετικά θέματα.   

8) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι «Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης -  ΕΞ.Υ.Π.Π.» 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 9 & 23 
του νόμου Ν.3850/2010 και αφορούν τις ΕΞ.Υ.Π.Π..  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα αρχεία που θα δημιουργήσει (αρχεία .docx, .pdf, .dwg 
κλπ)  καθώς και όλα τα παραδοτέα σχεδίων, εκθέσεων κ.λπ. στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., στην οποία και θα 
ανήκουν αποκλειστικά τα πνευματικά δικαιώματα για τα παραπάνω παραδοτέα, ο δε Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτών χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση από 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.. 

7.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Στο διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτήσεις 
(φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα / ΕΞ.Υ.Π.Π. - Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόσληψης). 

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3850/2010 κατατάσσεται από άποψη αντικειμένου 
απασχόλησης στην κατηγορία Γ' (προσωπικό Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας). Για αυτή την κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας και σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 11,12 & 13 του Ν. 3850/10 προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα του τεχνικού 
ασφάλειας.  

Επιπλέον, ζητείται από τους συμμετέχοντες να: 

Έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο (2) συμβάσεις υπηρεσιών, ίδιου ή παρόμοιου είδους, τα τελευταία τρία 
(3) έτη, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας. 

7.1.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονική επέκταση κατά ένα (1) έτος.  

Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα προταθεί από τον Ανάδοχο το ακριβές 
ετήσιο ημερολογιακό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ανά υποκατάστημα/κτήριο τις ώρες και ημέρες 
επίσκεψης του/των ορισμένου/ων Τεχνικού/ών Ασφάλειας. Το πρόγραμμα θα εγκριθεί εντός δέκα (10) 
ημερών από την ΕΟΑΕ.   

Εντός του πρώτου 6μήνου από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει (ή 
επικαιροποιήσει/αναθεωρήσει για όσες υπάρχουν) τις Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και 
τα Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών για τις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ που επισκέπτεται (ορίζονται 
στους Πίνακες 1-4). 

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα της μείωσης του Συμβατικού Αντικειμένου σε ποσοστό όχι 
μεγαλύτερο του 35%, εφόσον ολοκληρωθεί η επικείμενη παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου της 
Εγνατίας Οδού και των 3 βασικών καθέτων αξόνων της κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

7.1.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των υπηρεσιών του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων 
Ευρώ (10.000 €),  χωρίς ΦΠΑ.  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή καταμερίζεται ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1   Έδρα και Υποκαταστήματα Κεντρικής Μακεδονίας:                5800€ 

ΤΜΗΜΑ 2.  Υποκαταστήματα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας:  2200€ 

ΤΜΗΜΑ 3.  Υποκαταστήματα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 1600€ 

ΤΜΗΜΑ 4.  Υποκατάστημα Θήρας:       400€ 

Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβασης ή τμηματικά ανά 3μηνο ανάλογα με 
την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών (ωρών παρουσίας του στις εγκαταστάσεις της ΕΟΑΕ) και αφού 
προσκομισθούν στην ΕΟΑΕ από τον Ανάδοχο τα παραστατικά που απαιτούνται από το νόμο. Η παρουσία 
του Τ.Α. στον κάθε χώρο εργασίας της ΕΟΑΕ (Πίνακες 1-4) θα πιστοποιείται α) με την υπογραφή του στο 
θεωρημένο «Βιβλίο Υποδείξεων Τ.Α.» που υπάρχει σε κάθε υποκατάστημα της ΕΟΑΕ ή β) με έγγραφη 
βεβαίωση του επικεφαλής τοπικού υπαλλήλου της ΕΟΑΕ για τα λοιπά κτήρια της ΕΟΑΕ. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή αμοιβή για την εκπόνηση/επικαιροποίηση των μελετών (Εκτίμηση 
Επαγγελματικού Κινδύνου, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών) που συμπεριλαμβάνονται στο 
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αντικείμενο εργασιών του, καθώς η σχετική δαπάνη έχει ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση του ύψους 
αμοιβής της ωριαίας απασχόλησης του Αναδόχου. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών του Αναδόχου 
από το 2ο τρίμηνο και μετά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η παράδοση από τον Ανάδοχο των παραπάνω 
αναφερόμενων μελετών.   

 Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές, δαπάνες, το κέρδος του, και 
ειδικότερα τα έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κ.λπ. που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της 
Σύμβασης, άνευ ουδεμίας επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής έστω και για επιγενόμενη αιτία.  

7.1.4. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

Οι μελέτες που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο του Αναδόχου (Εκθέσεις συμπεριλαμβανομένων των 
διαγραμμάτων, σχεδίων, εικόνων, χαρτών κλπ) υποβάλλονται σε δυο (2) έντυπα αντίτυπα ενώ 
υποβάλλονται και όλα τα σχετικά ψηφιακά αρχεία (π.χ. .docx, .pdf, .dwg κλπ). 

  

Ο συντάξας 

 

 

 

Ευάγγελος Βίσκος 

Πολιτικός Μηχανικός 
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφάλειας στην Έδρα  και τα 
Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”»   
 
Τμήμα 1: Έδρα & Υποκαταστήματα 
Κεντρικής Μακεδονίας - Κωδικός 
Αναφοράς 6058 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 

 

5.800,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

2.900,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων ................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

με έδρα………………………………………οδός………………………………………….. 

……………………………………………………..αριθμός……..ΤΚ………………………. 

Τηλ…………………………Fax………………….email:…………………………………… 

 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της 
Σύμβασης του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους 
όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της. 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 1 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι 
Εργασίας 

Ετήσιος 
Χρόνος 

Απασχόλησης 
Τεχν.Ασφαλείας 

(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

Καθαρή αξία 
προσφοράς 

(2 έτη) 

1 ΣΔ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 

ΣΔ ΜΑΛΓΑΡΩΝ 
Α2, Χ.Θ. Κ 299+065 

(Α/Κ Αξιού – Α/Κ 
Μαλγάρων)  

2 

400 € ………€ 
ΣΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 322+500 

(Α/Κ Ιωνίας - Α/Κ 
Ευκαρπίας) 

2 

2 
Π.Υ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
9ο χλμ Θεσσαλονίκης-

Καβάλας  
(Δερβένι) 

(Α2, Χ.Θ. Κ 330+200) 

4 400 € ………€ 

3 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(3 ΚΤΗΡΙΑ) 

(6ο χλμ Θεσσαλονίκης 
Θέρμης) 

42 4.200 € ………€ 

4 ΣΔ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΣΔ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 349+880  

(Α/Κ Λαγκαδά/Σερρών - 
Α/Κ Προφήτη) 

2 

400 € ………€ 
ΣΔ ΕΥΖΩΝΩΝ 

Α1, Χ.Θ. 59+900  
(Α/Κ Ευζώνων - Σ.Σ. 

Ευζώνων) 

2 

5 
ΣΔ 

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΔ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 
Α25, Χ.Θ. 45+000  
(Α/Κ Ριζανών - Α/Κ 

Στρυμονικού) 

2 

400 € ………€ 
ΣΔ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 
Α25, Χ.Θ. 94+900  

(Ι/Κ Προμαχώνα – Σ.Σ. 
Προμαχώνα) 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
………€ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

 

Σημειώσεις: 

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή 
και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση  και το Παράρτημα ΙΙ αυτής.  

 

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφάλειας στην Έδρα  και τα 
Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”»   
 
Τμήμα 2: Υποκαταστήματα Ηπείρου & 
Δυτικής Μακεδονίας - Κωδικός 
Αναφοράς 6058 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 

 

2.200,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

1.100,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων ................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

με έδρα………………………………………οδός………………………………………….. 

……………………………………………………..αριθμός……..ΤΚ………………………. 

Τηλ…………………………Fax………………….email:…………………………………… 

 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της 
Σύμβασης του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους 
όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της. 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 2 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

 

Σημειώσεις: 

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή 
και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση  και το Παράρτημα ΙΙ αυτής.  

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι 
Εργασίας 

Ετήσιος 
Χρόνος 

Απασχόλησης 
Τεχν.Ασφαλείας 

(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

Καθαρή 
αξία 

προσφοράς 
(2 έτη) 

1 ΣΔ ΑΚΤΙΟΥ 

ΣΔ ΑΚΤΙΟΥ 
Υποθαλάσσια ζεύξη 
Ακτίου - Πρέβεζας  
2ο χλμ Πρεβέζης - 

Αθηνών 

2 

600 € ………€ 
ΣΔ ΤΥΡΙΑΣ 

Α2, Χ.Θ. Η 47+000 
(Α/Κ Νεοχωρίου - Α/Κ 

Τύριας) 

2 

ΣΔ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Κ 77+345 
(Α/Κ Παμβώτιδας - 

Α/Κ Αράχθου) 

2 

2 
Π.Υ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Π.Υ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ο χλμ Εθνικής Οδού  
Ιωαννίνων - Αθηνών 

Ιωάννινα (Παλιό 
ΚΤΕΟ) 

 (Α2, Χ.Θ. Η 68+625) 

4 400 € ………€ 

3 
Π.Υ. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Π.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
3ο χλμ Γρεβενών - 

Καλαμπάκας 
(Α2, Χ.Θ. Κ 156+485) 

4 400 € ………€ 

4 
ΣΔ 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 

ΣΔ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 228+200 

(Α/Κ Πολυμύλου - Α/Κ 
Κοζάνης) 

2 

800 € ………€ 

ΣΔ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ 
(Α/Κ Ιεροπηγής - Σ.Σ. 

Κρυστ/πηγής 
2 

ΣΔ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 117+800 
(Α/Κ Μετσόβου - Α/Κ 

Παναγιάς) 

2 

ΣΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 186+100 
(Α/Κ Σιάτιστας - Α/Κ 

Καλαμιάς) 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ………€ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφάλειας στην Έδρα  και τα 
Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”»   
 
Τμήμα 3: Υποκαταστήματα Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης - Κωδικός 
Αναφοράς 6058 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 

 

1.600,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

800,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων ................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

με έδρα………………………………………οδός………………………………………….. 

……………………………………………………..αριθμός……..ΤΚ………………………. 

Τηλ…………………………Fax………………….email:…………………………………… 

 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της 
Σύμβασης του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους 
όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της. 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 3 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

 

Σημειώσεις: 

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή 
και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα ΙΙ αυτής.  

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 

 

 

 

 

 

α/α Έδρας - 
Υποκαταστήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι 
Εργασίας 

Ετήσιος Χρόνος 
Απασχόλησης 

Τεχν.Ασφαλείας 
(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

Καθαρή αξία 
προσφοράς 

(2 έτη) 

1 ΣΔ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 

ΣΔ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 443+000 

(Α/Κ Μουσθένης - Α/Κ 
Ελευθερούπολης) 

2 

600 € ………€ 

ΣΔ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 396+700 

(Α/Κ Ασπροβάλτας - Α/Κ 
Κερδυλίων) 

2 

ΣΔ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Α2, Χ.Θ. Η 480+000 

Α/Κ Άσπρων Χωμάτων - 
Η/Κ Πέρνης) 

2 

2 Π.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Π.Υ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Όπισθεν οικισμού 

Ηφαίστου 
2 

400 € ………€ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 
2ο χλμ Αλεξ/ης-Κίρκης 

2 

3 ΣΔ ΙΑΣΜΟΥ 

ΣΔ ΙΑΣΜΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 536+000 
(Α/Κ Βαφαίικων - Α/Κ 

Ιάσμου) 

2 

600 € ………€ 

ΣΔ ΜΕΣΤΗΣ 
Α2, Χ.Θ. Κ 580+000 
(Α/Κ ΒΙΠΕ Κομ. - Α/Κ 

Μέστης) 

2 

ΣΔ ΑΡΔΑΝΙΟΥ 
Α2, Χ.Θ. Η 648+000 
(Α/Κ ΒΙΠΕ Αλεξ - Α/Κ 

Αρδανίου) 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  

 
………€ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφάλειας στην Έδρα  και τα 
Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”»   
 
Τμήμα 4: Υποκατάστημα Θήρας - 
Κωδικός Αναφοράς 6058 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ: 

 

400,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

200,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων ................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

με έδρα………………………………………οδός………………………………………….. 

……………………………………………………..αριθμός……..ΤΚ………………………. 

Τηλ…………………………Fax………………….email:…………………………………… 

 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 

Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της 
Σύμβασης του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους 
όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Σύμβασης στο σύνολό της. 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το Τμήμα 4 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 

 

α/α 
Έδρας - 
Υποκατα
στήματος 

Έδρα - 
Υποκατάστημα 

Κτήρια - Χώροι 
Εργασίας 

Ετήσιος 
Χρόνος 

Απασχόλησης 
Τεχν.Ασφαλείας 

(ώρες/έτος) 

Καθαρή αξία 
προϋπολογισμού 
σε ευρώ (€) για 2 

έτη 

Καθαρή 
αξία 

προσφοράς 
(2 έτη) 

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

(οικισμός ΦΟΙΝΙΚΙΑ  
84700 Σαντορίνη) 

2 400€ ………€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ………€ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

 

Σημειώσεις: 

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

- Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προμηθευτή 
και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την Πρόσκληση και το Παράρτημα ΙΙ αυτής.  

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Στην Πρόσκληση του διαγωνισμού : 
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας στην Έδρα  και τα Υποκαταστήματα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”» 

- Κωδικός Αναφοράς 6058 

Προς την  Επιτροπή  Διαγωνισμού της ως άνω Προμήθειας : 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………………………….………………………………………… 

…………………………..,  κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / 
Διαβατηρίου με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από …………………………….., 
στις ………………………………………………. 

 

Προσφέρων  στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος  της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 
στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:   

 

Α. Δεν υπάρχει σε βάρος μου ή στα  τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

Β. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) αθετήσει τις υποχρεώσεις μου (της) όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασης μου.  
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Γ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Προμηθευτής της σύμβασης, σύμφωνα με την Πρόσκληση 
και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

 

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 
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