
                
 

 1 
 

 

Ανακοίνωση αποφάσεων της 936ης  Συνεδρίασης του Δ.Σ. 28.11.17 
 
 
 
Θέμα 12ο:  Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εγνατία οδός: 

Λειτουργία, Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό 
Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α1 & Α23 και Κατασκευή 
Σταθμών Διοδίων (2018-2020)». 

 
 
Το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα, αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που  περιέχεται στην 
εισήγηση της Υπηρεσίας  (αριθ. αποφ. 9) και εγκρίνει  
 
α) τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του 
Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α1 & Α23 και 
Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)», προϋπολογισμού 61.324.200,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, 
μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016 
και να εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
εργασιών του προϋπολογισμού μελέτης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."  με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης [περίπτ.  (2.α) του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016]. 

 
β) Τη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης, με την ανεπιφύλακτη παραίτηση του αναδόχου, σε περίπτωση 
πρόωρης λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, από οποιοδήποτε δικαίωμα 
αποζημίωσης έναντι της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, του Δημοσίου, του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. και του 
μελλοντικού Παραχωρησιούχου, με τις παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές ή/και 
αποκλειστικές προθεσμίες: 

 Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.) 

1η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του Σ.Δ. Καβάλας.  

 2η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (2η Α.Π.)  

 Όχι αργότερα από οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να ολοκληρώσει τις  εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, 
όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και την ΕΣΥ. 

3η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (3η Α.Π.)   

Όχι αργότερα από δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις  εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης 
γεφυρών και τεχνικών, όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και την ΕΣΥ. 
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4η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (4η Α.Π.) 

Όχι αργότερα από δώδεκα (12 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες υποδομών και εγκατάστασης 
δικτύου οπτικών ινών στα προβλεπόμενα οδικά τμήματα. 

5η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (5η Α.Π.) 

Εντός δυο (2) μηνών από την έγγραφη εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και υποβάλλει προς έγκριση στην υπηρεσία 
το σύνολο των μελετών που απαιτούνται (οδοποιίας, κτηματολογίου, υδραυλικών, 
Η/Μ κ.α) για την κατασκευή των σταθμών διοδίων (μετωπικού και πλευρικών) 
στον αυτοκινητόδρομο και τους Καθέτους άξονές του, όπως ορίζονται στην 
τεχνική περιγραφή. 

 

 Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (Ε.Π.) 

      1η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (1η Ε.Π.) 

 Το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα 
περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και 
μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 
έργου (παρ. 4 άρθρου 145 του Ν.4412/2016). 

  Επίσης το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, ο 
Ανάδοχος θα προτείνει για έγκριση άλλα εργαστήρια, εκτός του δικού του 
εργοταξιακού, που θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τα άρθρα Α - 9 και Α-9Ν 
αυτής της Ε.Σ.Υ.  

2η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (2η Ε.Π.)  

Όχι αργότερα από ένα (1) μήνα μετά από την υπογραφή της σύμβασης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει να τις μελέτες εφαρμογής για την 
κατασκευή του Σ.Δ. Καβάλας. 

      3η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (3η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει υποβάλλει για έγκριση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
(Εγχειρίδιο ποιότητας, Λειτουργικές Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, 
Προγράμματα και Υποπρογράμματα Ποιότητας). Στο Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας περιλαμβάνεται και η μελέτη οργάνωσης δειγματοληψιών και λοιπών 
φάσεων ελέγχου που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού  

4η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (4η Ε.Π.)    

Όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ελέγξει τα τυπικά «Δελτία Προληπτικής Συντήρησης Η/Μ 
Σηράγγων» των Οδηγιών, νθα τα προσαρμόσει και να τα συμπληρώσει βάσει 
όλου του υφιστάμενου εγκατεστημένου εξοπλισμού και των Εγχειριδίων 
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Κατασκευαστή αυτών και να τα υποβάλλει για όλες τις σήραγγες της περιοχής 
ευθύνης του στην ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.΄΄ για έγκριση. 

5η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (5η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει το εργοταξιακό του εργαστήριο σύμφωνα με 
τα άρθρα  Α-9Ν και Α-9 αυτής της Ε.Σ.Υ. Αν μέρος του εξοπλισμού του 
εργαστηρίου απαιτηθεί σε μεταγενέστερες φάσεις εργασιών, μπορεί κατόπιν 
έγκρισης της Υπηρεσίας να προσκομίζεται αργότερα, αλλά θα είναι έτοιμος για 
λειτουργία τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της φάσης στην οποία είναι 
απαραίτητος. 

6η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (7η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή των στεγάστρων για το Σταθμό 
Διοδίων Καβάλας. 

7η Ενδεικτική τμηματική Προθεσμία (9η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος  
υποχρεούται να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τον εξοπλισμό που 
απαιτείται για την ολοκληρωμένη λειτουργία των συστημάτων κυκλοφοριακών 
δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

γ) Το δικαίωμα συμμετοχής στο υπό δημοπράτηση έργο φυσικών ή νομικών προσώπων, 
ή ενώσεις αυτών εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

      Ι) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 (α) Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων 
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον: 

i. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 45.000.000,00€. Από τα Ίδια Κεφάλαια 
εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις 
εποπτικές αρχές, 

ii. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 2.700.000,00€. Στα ακίνητα 
συμπεριλαμβάνονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά 
ακίνητα και ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, 
μεταλλεία, λατομεία και αγροί. 

iii. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 2.700.000,00€. Ως 
μηχανολογικός εξοπλισμός λογίζονται τα Μηχανήματα και τα Μεταφορικά 
Μέσα, που σχετίζονται με την κατασκευή τεχνικών έργων στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και το hardware αλλά όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων. 
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iv. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 9.000.000,00€. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα 
των Ακινήτων και του Μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκαν 
ανωτέρω (περ. ii και iii). 

 (β) Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μέλος ένωσης δυο τουλάχιστον  
οικονομικών  φορέων απαιτούνται κατ’ ελάχιστον: 

i. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 4.500.000,00€. Από τα Ίδια Κεφάλαια 
εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις 
εποπτικές αρχές, 

ii. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 270.000,00€. Στα ακίνητα 
συμπεριλαμβάνονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά 
ακίνητα και ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, 
μεταλλεία, λατομεία και αγροί. 

iii. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 270.000,00€. Ως 
μηχανολογικός εξοπλισμός λογίζονται τα Μηχανήματα και τα Μεταφορικά 
Μέσα, που σχετίζονται με την κατασκευή τεχνικών έργων στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και το hardware αλλά όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων. 

iv. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 900.000,00€. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των 
Ακινήτων και του Μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω 
(περ. ii και iii). 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά 
στις διατάξεις των Άρθρων 99 και 100 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

ΙΙ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 (α) Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων 
απαιτείται κατ’ ελάχιστον: (για τις κατηγορίες έργων στις οποίες υπάγεται το έργο) 
κατ’ ελάχιστον στελέχωση 14 μηχανικών με 12 ετή τουλάχιστον εμπειρία για 
έκαστο εξ’ αυτών, 12 μηχανικών με 9 ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ 
αυτών.  

 (β) Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μέλος ένωσης δυο τουλάχιστον  
οικονομικών  φορέων απαιτείται για την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κατ’ ελάχιστον 
στελέχωση 5 μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών, 4 
μηχανικών με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών και 1 μηχανικού με 
6ετή τουλάχιστον εμπειρία και επιπλέον για την κατηγορία των Η/Μ εργασιών 4 
μηχανικών με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών σε έργα Η/Μ. 

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία για τη 
βασική κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το υπόψη έργο (οδοποιία) είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών για τη ζητούμενη δυναμικότητα της 
εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
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99 του ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και πέντε τοις εκατό (5%) για 
κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για την έβδομη τάξη. 

δ) Την πρόβλεψη, σε εφαρμογή της παρ.1.α του άρθρου 132 του Ν4412/2016, η 
"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ως Αναθέτουσα Αρχή να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή 
της - χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης-, την αρχική σύμβαση με ενεργοποίηση 
του δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το 
βασικό σχέδιο των εργασιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, 
οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες: 

Α) την χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης που αφορά στη 
συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η-Μ 
εγκαταστάσεων του Αυτοκινητοδρόμου και των καθέτων αξόνων του – ανοικτής 
οδοποιίας και σηράγγων-, στα τμήματα που ορίσθηκαν στην ως άνω παράγραφο 
3.5, προϋπολογισμού ως έγγιστα 7.424.000,00€ (με ΦΠΑ). 

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης 
της αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση 
αυτής, ενώ προϋποθέτει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα: 

 η εξασφάλιση της χρηματοδότησης (π.χ. έκδοση αποφάσεων ανάληψης 

χρηματοδότησης, σχετικού ενάριθμου) 

 έκδοση θετικού πορίσματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προς 

υπογραφή σύμβαση που αφορά στην προαίρεση (εφόσον απαιτείται). 

 

  Β) την κατασκευή, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867  
Β/29-05-2017), : 

ι)  του μετωπικού σταθμού διοδίων Αρδανίου επί του αυτοκινητοδρόμου 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ», στο οδικό τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου κόμβου ΒΙΠΕ 
Αλεξανδρούπολης και του Ανισόπεδου Κόμβου Αρδανίου με έξι (6) λωρίδες 
διοδίων, 

ιι) των πλευρικών σταθμών του αυτοκινητοδρόμου στις θέσεις που αναφέρονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Θέση / Κόμβος Μετωπικός Σταθμός 
Διοδίων  

Αριθμός 
Πλευρικών 
Σταθμών 
Διοδίων  

1 ΠΡΟΦΗΤΗ  ΑΝΑΛΗΨΗ 2 

2 ΒΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΑΝΑΛΗΨΗ 2 

3 ΒΡΑΣΝΩΝ/ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 2 

ΑΔΑ: 6ΛΞΒ46Ψ8ΟΝ-4ΝΖ



                
 

 6 
 

 

4 ΓΑΛΗΨΟΥ/ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2 

5 ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2 

6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2 

7 ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥΣΘΕΝΗ 2 

8 ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑ 3 

9 ΒΑΦΕΪΚΑ  ΙΑΣΜΟΣ 4 

10 ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΣΜΟΣ 2 

11 ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΦΥΛΑΚΑ ΜΕΣΤΗ 2 

12 ΜΕΣΤΗΣ ΜΕΣΤΗ 2 

 
με δύο (2) λωρίδες διοδίων σε κάθε πλευρικό σταθμό. 
 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω  σταθμών διοδίων ανέρχεται 
ως έγγιστα, στο ύψος των 22.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). 
 
Ο ΚτΕ μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης για κάποιους μόνο εκ των 
σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά/μελετητικά όλοι με 
τον ίδιο ρυθμό). Η διαρκεί της σύμβασης προβλέπεται σε 6 μήνες. 
 
   
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε) με 
μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και 
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση αυτής, ενώ προϋποθέτει να 
πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα: 

 η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων 

 η έγκριση των σχετικών μελετών  

 η συντέλεση των απαλλοτριώσεων (όπου απαιτούνται) 

 η εξασφάλιση της χρηματοδότησης (π.χ. έκδοση αποφάσεων ανάληψης 

χρηματοδότησης, σχετικού ενάριθμου) 

 έκδοση θετικού πορίσματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προς υπογραφή 

σύμβαση που αφορά στην προαίρεση (εφόσον απαιτείται). 

Για κάθε ομάδα εργασιών θα εφαρμοσθεί το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο 
Ανάδοχος στην αντίστοιχη ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και θα ισχύουν τα 
συμβατικά τεύχη αυτής. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει  μετά την υπογραφή της συμπληρωματικής/τροποποιητικής 
σύμβασης  να ξεκινήσει τις εργασίες. 
 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης      
Πρόεδρος ΔΣ 
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