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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
I.1) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Θάνου, Τηλέφωνα: 2310-470447, 
2310-470448, 2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: 
http://www.egnatia.eu 
I.2) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση 
(URL): Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και http://www.egnatia.eu της Εγνατία Οδός ΑΕ 
(στην περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).  
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (URL): 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε 
έντυπη μορφή θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1. 
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου. 
I.4) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας. 
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
II.1) Τίτλος – Σύντομη Περιγραφή: «Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και σύνδεση στο 
Internet μέσω μισθωμένων γραμμών» – Κωδικός Αναφοράς 5879». 
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες. 
II.2) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 56.800 Ευρώ  
ΙΙ.3) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  
Τμήμα Α: «παροχή υπηρεσιών IP-VPN μέσω μισθωμένης γραμμής οπτικών ινών Metro Ethernet στην Κεντρική 
Υπηρεσία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”  στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων στα Περιφερειακά 
Γραφεία – Κλιμάκια». Προϋπολογισμός 40.000,00€, πλέον ΦΠΑ και 
Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών Internet μέσω μισθωμένης εναλλακτικής (backup του ΣΥΖΕΥΞΙΣ) σύνδεσης στην 
Κεντρική Υπηρεσία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στη Θέρμη Θεσσαλονίκης». Προϋπολογισμός 16.800,00€, πλέον Φ.Π.Α. 
II.4) Τόπος εκτέλεσης: ΕL – 522, Θέρμη Θεσσαλονίκης 
IΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
ΙΙ.6) Διάρκεια της σύμβασης  
για το τμήμα Α: 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης με τη δυνατότητα παράτασης της χρονικής 
διάρκειας των υπηρεσιών  μέχρι ένα (1) επί πλέον έτος, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού για το ΤΜΗΜΑ Α ή 
μείωσης της χρονικής ισχύος της σύμβασης, με προσθήκη και άλλων παρόμοιων συνδέσεων που μπορεί να 
απαιτηθούν σε σημεία  παρουσίας της εταιρείας «Εγνατία οδός Α.Ε» και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
132 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 
για το τμήμα Β: 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης με τη δυνατότητα παράτασης της χρονικής 
διάρκειας των υπηρεσιών  μέχρι ένα (1) επί πλέον έτος, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού για το ΤΜΗΜΑ Β 
II.7) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.8) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι 
II.9) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι.  
IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΙΙΙ.1) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς για να μην αποκλειστούν από την διαδικασία και για 
τα δυο τμήματα, να διαθέτουν αποδεδειγμένα την ακόλουθη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
a1)   να είναι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υπηρεσιών Internet που διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με πανελλαδική 
κάλυψη και παρουσία κόμβου (point of presence) σε κάθε νομό της Ελλάδας   
a2)   να διαθέτουν, «δίκτυο κορμού οπτικών ινών με δυνατότητα εναλλακτικής όδευσης - δακτύλιο» στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, που να μπορεί να καταλήξει με οπτικές ίνες εντός του rack στο computer room στα γραφεία της 
ΕΟΑΕ (6ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης)  και υπηρεσίες διαχείρισης (NMS),  Quality of Service (QoS) και υποστήριξης 
(24/7 Helpdesk) 
Πληροφορίες, διατυπώσεις και δικαιολογητικά που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια 
επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας». 
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
IV.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία 
IV.2) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι 
IV.3) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 01/02/2021, Τοπική ώρα 16:00. 
IV.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες. 
IV.6) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 05/02/2021, Τοπική ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.1. Η 
διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι  
VI.2) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, για το τμήμα Α: 
ποσού οκτακοσίων (800€) ευρώ και για το τμήμα Β ποσού: τριακοσίων τριάντα έξι (336€) ευρώ, ισχύος τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών και τριάντα (30)  ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των 
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προσφορών. Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας». 
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 26/1/2021και ώρα 16.00. 
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό εξόδων της “Εγνατία Οδός ΑΕ”.  
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr) 
Υποβολή προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα 
με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.  
VI.5) Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης: 12.01.2021. 

 
 
 

Για την Εγνατία Οδός ΑΕ 
   
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 
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