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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                                                                                                        ΑΔΑ:6Υ2Ω46ΨΧΕΔ-9ΦΧ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

O Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος  ΑΕ 

διακηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό  

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: 

«Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» συμμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος 

Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – 

Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – 

Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016», Α.Δ. 2259. 

Εκτιμώμενης αξίας  42.331,50 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:ΠΟΡΟΙ ΟΣΕ 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και 

 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

παροχής των ως άνω υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας  

Επωνυμία ΟΣΕ Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Καρόλου 1-3 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10437 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 632 

Τηλέφωνο 210-5297511 

Φαξ 210-5297571 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  k.mouroudelis@osenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντίνος Μουρουδέλης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ose.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

1.1 Είδος Αναθέτοντα Φορέα  

Κύριος του έργου και  Αναθέτων Φορέας  είναι o Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.   

 

1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντα Φορέα 

Η κύρια δραστηριότητα του Κυρίου του Έργου/Αναθέτοντα Φορέα είναι οι σιδηροδρομικές 

μεταφορές και συγκεκριμένα η διαχείριση του Ελληνικού δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών 

(άρθρο 231 του Ν. 4412/2016). 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

1.3 Εργοδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Α.Ε. 

 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία: νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 

έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας σύμβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

http://www.ose.gr/
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1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Τεχνικό Συμβούλιο ΟΣΕ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής/του 

αναθέτοντος φορέα καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα 

και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων 

οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που 

υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

1.7 Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.  

β)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.ose.gr  

 

  

http://www.ose.gr/
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1.8 Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει το έργο θα διεξαχθεί με 
την διαδικασία του άρθρου 327 του ν. 4412/16. 

 

1.9 Χρηματοδότηση της σύμβασης  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πόρους ΟΣΕ. 

 

Άρθρο 2: Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου -Έγγραφα της 

σύμβασης και τεύχη 

2.1.Φυσικό αντικείμενο. 

Το υπόψη έργο αφορά στην Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» συμμόρφωσης του 
υφιστάμενου συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς 
– Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και 
Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016» (Τεχνική Προδιαγραφή Διαλειτουργικότητας- ΤΠΔ, 
για το υποσύστημα Ελεγχος-Χειρισμός και Σηματοδότηση), όπως ισχύει σήμερα. 

Προβλέπεται Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» συμμόρφωσης του υφιστάμενου 
συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – 
Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και 
Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016, σύμφωνα με  το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
Οργανισμού, και με το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής, για το υποσύστημα Έλεγχος-Χειρισμός και 
Σηματοδότηση (μέρος συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R),  που εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών και κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε. με το αριθμ. ΑΠ 
ΑΣ16.2/25750/226/1.06.2018 έγγραφο. 

Επίσης, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους Εθνικούς Κανόνες, από Ορισμένο 
Οργανισμό, αν  απαιτηθεί, στα ανοικτά σημεία της ως άνω  ΤΠΔ. 

 

2.2. Οικονομικό αντικείμενο 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης του  
υφιστάμενου Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R με την   ΤΠΔ 919/2016 και τους Εθνικούς κανόνες, 
όπου απαιτείται, ανέρχεται στο ποσό των 42.331,50 €, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%). 

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

 

 

2.3.: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

2.3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), 

ζ) το υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 
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η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον 
αναθέτοντα Φορέα  επί όλων των ανωτέρω, 

2.3.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις 10-05-2021 στην ιστοσελίδα www.ose.gr 

2.3.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ο  Αναθέτων Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 14-05-2021.   

2.4 Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσης.  

 

2.5    Κριτήριο ανάθεσης  

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

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  

o είτε (α) με κατάθεσή  τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Καρόλου 1-3 10437 Αθήνα, 

5ος όροφος, γραφείο 512 

o είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς τον αναθέτοντα  Φορέα, Καρόλου 1-3 

10437 Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 512 

o είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο  του αναθέτοντα  Φορέα, Καρόλου 1-3 

10437 Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 512.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 14 της παρούσας. Ο αναθέτων Φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν ο αναθέτων Φορέας ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

  



  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

«Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» συμμόρφωσης του υφιστάμενου 

συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – 

Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο – 

Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016». 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2259 

 

 

Σελίδα 8 από 68 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ………  

για την παροχή υπηρεσιών :  

Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» συμμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος 

Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – 

Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, 

με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016», Α.Δ. 2259 

με Αναθέτοντα Φορέα  τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 18-05-2021 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 

η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 
β)  ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20.2 του παρόντος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, και  

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς 

να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του 

παρόντος. 

Οι  ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 3.2 του παρόντος. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στον αναθέτοντα Φορέα με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία  υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 
3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον Αναθέτοντα  Φορέα ή που κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα  Φορέα) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
3.6  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα : 
α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Άρθρο 4 : Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ έγκριση 

πρακτικού  

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας, 

προβαίνει σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14  της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την 

ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων  οικονομικών φορέων. 

 Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά . 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του 

παρόντος (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των 

Τεχνικών Προσφορών. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής 

τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 

προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του  ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον 

αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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4.3 Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων 

ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική 

λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στον Αναθέτοντα  Φορέα. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται 

αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα 

ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο  

προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 

βαθμολογία των τεχνικών προσφορών, γνωστοποιεί εγγράφως, και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε 

όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της δημόσιας συνεδρίασης για την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής.  

H διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 

προσφοράς και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά 

την κρίση   της   επιτροπής  (άρθρο 117, παρ 4). Η διαδικασία αυτή γνωστοποιείται στους 

οικονομικούς φορείς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού πριν από το άνοιγμα των 

προσφορών.  

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού 

των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην 

περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή 

ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους 

τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

4.4 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης 

των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από τον αναθέτοντα Φορέα.  

Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της 

αναθέτουσας αρχής σε όλους τους προσφέροντες, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 της παρούσας. Σε όλους τους προσφέροντες ο Αναθέτων Φορέας παρέχει πρόσβαση στα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών 

προσφερόντων. 

4.5 Οι Φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για 

οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω και παραμένουν σφραγισμένοι, φυλάσσονται με μέριμνα της 

Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες  δηλώσουν 

εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.  

4.6 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το 

ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως 

σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών, εφόσον 

δεν έχει γίνει στην αρχική συνεδρίαση. Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή 

αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε 
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σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά,  απορρίπτεται, εφόσον οι ποσότητες του 

φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο του έργου, όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

4.7 Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 

βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή προσδιορίζει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής 

σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για 

την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στον Αναθέτοντα  Φορέα, προκειμένου 

να το εγκρίνει.  

Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο Αναθέτων 

Φορέας κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν αποδεκτή 

προσφορά και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των λοιπών 

προσφερόντων.  

4.8 Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική βαθμολογία  

(ισοδύναμες), ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.  

4.9 Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί ένσταση, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6. 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/  Κατακύρωση/  

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας 10 ημερών ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά του 

προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται στην Αναθέτοντα Φορέα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτοντα Φορέα και παραδίδεται εν συνεχεία στην 

επιτροπή διαγωνισμού. 

5.2 Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου α’ του 

παρόντος άρθρου, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές.  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο Αναθέτων Φορέας ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 

κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

5.3  Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι 
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ψευδή ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται  
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της παρούσας,    

 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
5.4 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής  για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληρούν και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών. 
5.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
του άρθρου 18 και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19, η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης ματαιώνεται. 
5.6  Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα υπό 5.2 ανωτέρω .  
Η Επιτροπή στη συνέχεια διαβιβάζει το φάκελο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ για τη λήψη 
απόφασης, είτε για την απόρριψη του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

5.7 Ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν 

έχει αποκλειστεί οριστικά1 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Άρθρο 6: Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 

διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία   

                                                
. 
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υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού 

Συμβουλίου για ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και η 

άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει 

την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αποτελεί προϋπόθεση 

για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή 

δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 
συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων και της 
τεχνικής και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και όχι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν με τον ν. 4782/2021. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Αναθέτων 

Φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες 
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8.2 Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την 

ίδια επιστολή καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω 

κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

8.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, αποκλείεται, 

και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας για τον στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

ν. 4412/2016. 

Άρθρο 9:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

182 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης,  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση, είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω: 

1. Το Συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της.   

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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10.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

10.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  

10.4    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

10.5 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω 

διατάξεις, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει με τον Ν. 4782/2021 

(Α’ 36). 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
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- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του ΠΔ/τος 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης   και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ΠΔ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

- του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 42.331,50 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Ο.Σ.Ε.  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς 

και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

 Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο με δεδομένο 

ότι το σύστημα Ραδιοκάλυψης του GSM-R είναι ενιαίο και δεν είναι εφικτό να διαιρεθεί σε τμήματα. 

 

12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Παράρτημα  Ι της Διακήρυξης 

που αφορά την Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού  Αντικειμένου και οι τιμές 

μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό ς της προεκτιμώμενης  αμοιβής, αναφέρονται 

αναλυτικά στο ως άνω Παράρτημα Ι και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Αναλυτική Περιγραφή του 

Οικονομικού αντικειμένου.  

Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να 

μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά περιλαμβάνει τη  

συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του αντικειμένου του έργου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη της 

παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της  , την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι 

ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, στις 

τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την παροχή υπηρεσιών και διαμόρφωσε ανάλογα την 

οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 

4412/2016. 

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου  

ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ογδόντα (80) 

ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως:2 

1Ο Παραδοτέο «Προκαταρκτική Έκθεση Αξιολόγησης της συμμόρφωσης, σε 40 ημέρες από 

την χορήγηση του φακέλου πλήρους τεκμηρίωσης του έργου Ραδιοκάλυψης GSM-R. 

2Ο Παραδοτέο «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της συμμόρφωσης  μαζί με το Πιστοποιητικό 

«ΕΚ» και τον αντίστοιχο Τεχνικό Φάκελο, σε 20 ημέρες από την χορήγηση των 

συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την πλήρη επαλήθευση του συστήματος  

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, 

μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

                                                
. 
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Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους  των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του 

ν. 4412/2016. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 

της παρούσας και το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,  σε συνδυασμό με το άρθρο 

94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας με την συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου 

που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη Παράρτημα ΙΙΙ,  σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 . 

13.2 Eναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές  

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

13.4 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου του έργου.  

13.5 Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

του επομένου άρθρου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

18/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/05/2021, ημέρα 

Δευτέρα ώρα 11:00. 

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του 

παρόντος. 
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Άρθρο 15 : Εγγυήσεις  

15.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται  από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού  και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 

συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα  παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,  

και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
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όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή το υ κυρίου του 

έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

15.2 Εγγύηση προκαταβολής  

 Δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 187 του ν. 

4412/2017 ύψους έως 15 % της αξίας της σύμβασης  

15.3 Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.ose.gr  στις 10/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ose.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 

19. 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

17.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως 

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί (Φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης)-Νotified Βodies, 

καταχωρημένοι στην Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα NANDO 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/) για το υποσύστημα ΕΛΕΓΧΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ και 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής 

τους.  

Επιπρόσθετα απαιτείται να είναι Ορισμένοι Οργανισμοί (Designated Bodies) εγκεκριμένοι από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για το Υποσύστημα ΕΛΕΓΧΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ και 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 

17.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από 

τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  

18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους 

λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος 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 παρ. 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 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

18.1.2 α) Ο  προσφέρων 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/και  

β) Ο Αναθέτων Φορέας  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, 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.  

18.1.2Α Ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 

με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
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υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ3.  

 

18.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α’ του ν. 4412/2016, 

 (β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αναθέτων Φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 

4412/2016), 

(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

  (δ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 (ε) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

18.1.4 Ο Αναθέτων Φορέας αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.   

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 18.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 18.1.4 στα τρία (3) έτη από την 
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ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

18.1.5 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

18.1.1 και 18.1.2A μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο 

οποίο ισχύει η απόφαση. 

18.1.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

18.1.7 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Άρθρο 19 .  Κριτήρια επιλογής 

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται, με ποινή αποκλεισμού, να είναι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί (Φορείς 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης)-Νotified Βodies καταχωρημένοι στην Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 

πλατφόρμα NANDO (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/)  για την Οδηγία ΕΕ 

797/2016 στο Υποσύστημα ΕΛΕΓΧΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ και ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Control-Command and 

Signalling) 

Επιπρόσθετα απαιτείται να είναι Ορισμένοι Οργανισμοί (Designated Bodies)  εγκεκριμένοι από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Υπουργείου. Υποδομών και Μεταφορών. στο Υποσύστημα 

«ελεγχος- χειρισμός και σηματοδότηση)» 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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19.2. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Η ελάχιστη Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα, που αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στον 

διαγωνισμό με ποινή αποκλεισμού, είναι: 

 

Κάθε μεμονωμένος προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει  κατ’ ελάχιστον στελέχωση,  

ως εξής: 

 Ένα τουλάχιστον Μηχανικό, αποδεδειγμένης  εμπειρίας άνω των οκτώ (8) ετών, εξ αυτών 
τουλάχιστον 3 έτη σε μελέτες ή έργα σηματοδότησης. σιδηροδρομικής υποδομής, 

 Ένα τουλάχιστον. Μηχανικό, αποδεδειγμένης  εμπειρίας άνω των δέκα πέντε (15) ετών, εξ 
αυτών τουλάχιστον 5 έτη σε μελέτες ή έργα. σιδηροδρομικής υποδομής, 

 

Σε περίπτωση ένωσης, η ανωτέρω απαίτηση αρκεί να ικανοποιείται από ένα μέλος της ένωσης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

 20.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους υποφακέλους:  

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

20.2 Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

20.3 Ο υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.2 της παρούσας,  συντάσσεται με 

βάση το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ: 

α) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει i) περιγραφή του γενικού προγράμματος αξιολόγησης 

της συμμόρφωσης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των 

σταδίων ή φάσεων τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών 

για την παραγωγή της Τελικής έκθεσης αξιολόγησης και έκδοσης Πιστοποιητικού «ΕΚ», ii) 

χρονοδιάγραμμα εργασιών και, iii) Οργανόγραμμα, σύνθεση ομάδας έργου και κατανομή εργασιών 

αυτής.  

 

β) Αποδεικτικά στοιχεία για τη συνοχή της προτεινόμενης ομάδας που θα απασχοληθεί με το έργο 

(αντίγραφα εκθέσεων αξιολόγησης που αποδεικνύουν την συμμετοχή το καθενός 

ελεγκτή/συντονιστή στην όλη αξιολόγηση ή βεβαιώσεις του φορέα ή του εργοδότη, κλπ.), από τα 

οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή 

εκτέλεση του έργου.  
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Η Τεχνική Προσφορά, (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των 

υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας, και των τυχόν πιστοποιητικών, με τα οποία αποδεικνύεται 

προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου,) δεν πρέπει να 

υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος τριάντα (30) σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς 

(ενδεικτικά Arial 11). 

 

Όταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά 

την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου 

κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας έργου, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

 

20.4 Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς του Υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙΙ ,το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του 

προσφέροντος και την προσφερόμενη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά 

τους όρους του  άρθρου 7 του παρόντος.  

20.5 Στις παραπάνω περιπτώσεις που με την τεχνική ή οικονομική προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 

94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016).4 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς 

21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των 

προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή 

τους.  

 

21.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί με κριτήρια την πληρότητα της Μεθοδολογίας, το 

Οργανόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα, την σύνθεση και κατανομή εργασιών μεταξύ  των μελών και 

την συνοχή της ομάδας έργου. 
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Τα Υποκριτήρια  αξιολόγησης  είναι : 

 

 Η πληρότητα της Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει i) περιγραφή του γενικού προγράμματος 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την 
αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων 
ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της Τελικής έκθεσης αξιολόγησης και του 
Πιστοποιητικού «ΕΚ», ii) χρονοδιάγραμμα εργασιών και, iii) Οργανόγραμμα, σύνθεση 
ομάδας έργου και κατανομή εργασιών αυτής, με βάρος υποκριτηρίου Κ1= 75%, και  

 Η συνοχή της ομάδας αποδεικνυόμενη από την προηγούμενη επιτυχή συνεργασία των μελών 
σε άλλες παρόμοιες αξιολογήσεις, με βάρος υποκριτηρίου Κ2 = 25% 

 

Διευκρινίζεται ότι σε αυτό το στάδιο δεν αξιολογούνται ούτε  οι τίτλοι σπουδών ούτε   η εμπειρία 

των στελεχών της ομάδας έργου. 

 

Η συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, που δεν αποκλείσθηκαν κατά 

το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με βάση την παρακάτω 

παράγραφο 21.2 της παρούσας. 

 

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των υποκριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 

κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον 

τύπο: 

U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Όπου «σ» είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε υποκριτηρίου Κν  

και ισχύει σ1+σ2 = 1   

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 70%. 

Η ελάχιστη αποδεκτή συνδυαστική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς με βάση τα παραπάνω 

υποκριτήρια είναι 60%. 
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Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία του κριτηρίου του άρθρου 

21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

 

21.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της 

κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

ΒΟΠι = 100 x  (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής  βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε  UΟΠ=30%  

 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν  αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 21.2.  

 

21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:  

U = U ΤΠ * 70% + U ΟΠ * 30% 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 

μεγαλύτερο αριθμό στο U. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον προσφέροντα με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική 

προσφορά, ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας 

“επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
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παρούσας. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά από τα κατωτέρω αναφερόμενα, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται  έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 18.1.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΤΕΥΔ την πρόθεσή του για 
ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 

παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 5 (α και β) της παρούσας, καθώς και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν 

ημερομηνία έκδοσης έως  και τρείς (3) μήνες5 πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για 

αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία έως  και τρείς (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 

παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 

18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 

πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 

12.1 της παρούσας, στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει. Η πλήρωση της 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19 , αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα 

μέλη της ένωσης. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΤΕΥΔ. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων Φορέας 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 22.1 ως 22.3 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους . 

Αποδεκτές γίνονται: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών . Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 

ειδοποίησης  από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας: 

22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα 

τέσσερα τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

 22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. 

Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 

ενημερότητας  των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 

χώρας, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

Οι φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα  υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση,  υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

β3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

22.1.2Α Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2Α της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 

με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.3 του παρόντος: 

Για την περίπτωση β’6, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων7.  

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, και δ’8’ ’, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος, ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού  
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Για την περίπτωση ε’9, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το 

οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι φορείς, ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή 

αλλοδαπή), υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει 

πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει 

πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.   

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 

(e-Certis)  του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 

η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.8 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 

22.2. Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

οι προσφέροντες προσκομίζουν με ποινή αποκλεισμού: 

 Αντίγραφο καταχώρησής τους στην επίσημη Πλατφόρμα NANDO 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/), ως Κοινοποιημένοι Οργανισμοί στο 
υποσύστημα :Έλεγχος – Χειρισμός και Σηματοδότηση (Command – Control and Signalling) 
καθώς και  

  

                                                
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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 Αντίγραφο της έγκρισής τους, από το Ελληνικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως 
Ορισμένοι Οργανισμοί (DeBo) για το υποσύστημα Έλεγχος – Χειρισμός και Σηματοδότηση  
στην Ελλάδα. 

 

22.2.2 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται, με ποινή αποκλεισμού, ως 

ακολούθως : 

Οι  οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αναλυτικά Βιογραφικά σημειώματα των  στελεχών (ελάχιστη 

στελέχωση, άρθρο 19.2.) του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β.2 του προσαρτήματος 

Β της παρούσας και 

Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας. 

Τα βιογραφικά σημειώματα (τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα), γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία με φυσική υπογραφή, εφόσον συνυποβάλλεται ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση η οποία 

να έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr, από τον ίδιο τον προσφέροντα, στην 

οποία θα βεβαιώνει την ακρίβειά τους. 

 

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους10, εκτός αν σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας.  
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
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βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

Άρθρο 23 - Διάφορα: 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 9143782/19-04-2021 για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. 6190/27-
04-2021 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής (συμπληρώνεται και ο αριθμός 
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016) 

 

                 

 

                                         

         ΣΥΝΤΑΞΗ                                                                                     Ο Δ/ντής ΔΙΣΣΥ 

 

                                    

                     Εύα Γιαννακίδου                                                                  Κ.Μουρουδέλης                        

                                           

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  

& Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ Α.Ε. 

 

 

 

Σπυρίδων Κ. Πατέρας 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Γενικά 

 

1.1. Ορισμοί  

α) «σιδηροδρομικό σύστημα της Ένωσης»: τα στοιχεία όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I· της 

Οδηγίας 797/2016 

β) «διαλειτουργικότητα»:η ικανότητα του σιδηροδρομικού συστήματος να επιτρέπει την ασφαλή 

και αδιάκοπη κυκλοφορία αμαξοστοιχιών, οι οποίες επιτυγχάνουν τα απαιτούμενα επίπεδα 

επίδοσης· 

γ) «υποσυστήματα»: τα δομικά ή λειτουργικά μέρη του ενωσιακού σιδηροδρομικού συστήματος, 

όπως καθορίζονται στο παράρτημα II της Οδηγίας 797/2016 

δ) «Πιστοποιητικό Επαλήθευσης ΕΚ»: το έγγραφο που εκδίδεται από ανεξάρτητο αξιολογητή – 

Κοινοποιημένο Οργανισμό, ως αποτέλεσμα της απόδειξης συμμόρφωσης υποσυστήματος με τις 

ΤΠΔ· 

ε) «Τεχνικές Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας- ΤΠΔ» νοούνται  «οι προδιαγραφές που έχουν 

εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία  57/2008, όπως επαναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 797/2016 

και ισχύει, για κάθε καλυπτόμενο υποσύστημα ή τμήμα υποσυστήματος προκειμένου αυτό να 

ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του 

ενωσιακού σιδηροδρομικού συστήματος» 

στ) «Εθνικοί Κανόνες» είναι οι το σύνολο των δεσμευτικών κανόνων που εγκρίνονται σε ένα κράτος 

μέλος, ανεξαρτήτως του φορέα που τους εκδίδει, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαιτήσεις 

σιδηροδρομικής ασφάλειας ή τεχνικές απαιτήσεις, πέραν των κανόνων της Ένωσης ή των διεθνών 

κανόνων, οι οποίοι εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος σε σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις, σε διαχειριστές υποδομής ή σε τρίτα μέρη·  

ζ) «Υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις ΤΠΔ» νοούνται οι υπηρεσίες κατά την 

εκτέλεση των εργασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 57/2008, 

όπως επαναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 797/2016 

η) «Κοινοποιημένος Οργανισμός» νοείται ο φορέας που έχει κοινοποιηθεί ή ορισθεί υπεύθυνος να 

εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της 

βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης.· Ο οργανισμός 

αξιολόγησης χαρακτηρίζεται «κοινοποιημένος οργανισμός» μετά την κοινοποίηση από κράτος 

μέλος. 

θ) «Ορισμένος Οργανισμός» νοείται ο φορέας που έχει ορισθεί υπεύθυνος να εκτελεί 

δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους Εθνικούς κανόνες, Ο οργανισμός 

αξιολόγησης χαρακτηρίζεται «ορισμένος οργανισμός» μετά την έγκριση  από κράτος μέλος 
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1.2. Ειδικά Πληροφοριακά Στοιχεία 

Σκοπός της παρούσας είναι η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών  

Επαλήθευσης της συμμόρφωσης  του υφιστάμενου Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R με την ΤΠΔ 

919/2016 και τελικά η Πιστοποίηση «ΕΚ», ως μέρος των απαιτούμενων για την χορήγηση άδειας 

θέσης σε λειτουργία από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) που θα πρέπει να συνοδεύουν την 

αίτηση και τα περιεχόμενα του τεχνικού φακέλου που θα κατατεθούν από τον Οργανισμό 

Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) προς την ΡΑΣ για το σκοπό αυτό. 

Για την άρτια  ολοκλήρωση του αντικειμένου της  Επαλήθευσης, έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα: 

 Το άρθρο 18 «Έγκριση της θέσης σε λειτουργία σταθερών εγκαταστάσεων» του ν. 4632/2019 

(ΦΕΚ Α’ 159/14.10.2019). 

 Το άρθρο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά για έγκριση θέσης σε λειτουργία – χρήση 

υποσυστημάτων» της Υ.Α. ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (ΦΕΚ Β’ 1812/08.06.2012). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4Α της Υ.Α. ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (ΦΕΚ Β’ 1812/08.06.2012) αποκλείεται η 

αδειοδότηση με «Ενδιάμεση Δήλωση Επαλήθευσης» (ΕΔΕ) αλλά μόνο με τελική Δήλωση 

Επαλήθευσης «ΕΚ» από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι φορέας που έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση να εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της 

βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 

Διαλειτουργικότητας χαρακτηρίζεται ως «Κοινοποιημένος Οργανισμός» (ΝοΒο). 

 

2. Αντικείμενο-Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης, ο Διαχειριστής Υποδομής (ΟΣΕ ΑΕ) επιλέγει τη διαδικασία 

επαλήθευσγς μονάδας (Ενότητα SG) 

Ο «Κοινοποιημένος Οργανισμός» θα διενεργήσει έλεγχο με κύριο παραδοτέο το Πιστοποιητικό 

Επαλήθευσης «ΕΚ», το οποίο συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση (Τεχνικός φάκελος) της 

τεχνικής συμβατότητας του συστήματος υπό αξιολόγηση, βάσει της ισχύουσας Τεχνικής 

Προδιαγραφής της Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) και των πιθανών εφαρμοσμένων Εθνικών Κανόνων με 

ενδεχόμενη στην περίπτωση αυτή εμπλοκή «Ορισθέντoς Οργανισμού» (DeBo). 

α) Το τεχνικό αντικείμενο ελέγχου της επαλήθευσης «ΕΚ» είναι το ραδιοσύστημα που 

εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 10012/2006σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ, στους 

σιδηροδρομικούς άξονες: 

• Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας 

• Κιάτο-Αεροδρόμιο 

• και στους κλάδους γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο και Οινόη-Χαλκίδα. 

και συνοπτικά περιλαμβάνει: 
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- το σύστημα Ραδιοκάλυψης GSM-R που διασφαλίζει την φωνητική Ραδιοεπικοινωνία, 

- 103 σταθμούς βάσης, 

- 70 σταθερά τερματικά (Εκφωνητές) σε Σ. Σταθμούς και απομακρυσμένα κέντρα Ελέγχου 

κυκλοφορίας  

- 120 τηλέφωνα επί του τροχαίου υλικού και  

- 90 κινητά τερματικά (φορητές συσκευές). 

Το τεχνικό αντικείμενο περιγράφεται λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια. 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι το τεχνικό αντικείμενο ελέγχου δεν περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

- Οποιαδήποτε προστασία αμαξοστοιχίας. 

- Οποιαδήποτε επικοινωνία ραδιοφωνικών δεδομένων. 

- Οποιαδήποτε ανίχνευση αμαξοστοιχίας. 

- Οποιοδήποτε υποσύστημα ενσωματωμένο. 

Ο «Κοινοποιημένος Οργανισμός» θα εκτελέσει τον έλεγχό του σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς και οδηγίες,.  

Ο «Κοινοποιημένος Οργανισμός» θα προσδιορίσει τις απαιτήσεις σχετικά με το σύστημα GSM-R και 

θα τις αξιολογήσει.  

Στην αρχή ο «Κοινοποιημένος Οργανισμός» θα συντάξει  ένα σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

- Πεδίο εργασίας 

- Σχέδιο ελέγχου και 

- Περιγραφή της απαραίτητης συνεισφοράς από τον Διαχειριστή Υποδομής 

Μαζί με τo Πιστοποιητικο «ΕΚ», ο «Κοινοποιημένος Οργανισμός» θα παραδώσει τα ακόλουθα: 

- Τελική εκθεση Αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

- Τεχνικό Φάκελο, που  περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης 

και τις οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση, τη συνεχή ή περιοδική παρακολούθηση, τη ρύθμιση 

και τη συντήρηση, δεδομένου ότι το σύστημα έχει αναληφθεί από τον Προμηθευτή και ο 

Διαχειριστής Υποδομής θα εφαρμόσει οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια στο πλαίσο  

μελλοντικών συμβάσεων έργων .  

- Τεχνικό Φάκελο, που περιλαμβάνει το σύνολο της τεχνικής τεκμηρίωσης 

- Φάκελο συντήρησης. 
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Ο «Κοινοποιημένος Οργανισμός» θα παρέχει όλα τα παραδοτέα στον Διαχειριστή Υποδομής.. 

3. Υποχρεώσεις Εργοδότη 

Για τους σκοπούς του «Κοινοποιημένου Οργανισμού», ο Διαχειριστής Υποδομής (ΟΣΕ Α.Ε.) θα 

παραδώσει στον «Κοινοποιημένο Οργανισμό»,  ένα αντίγραφο της τεκμηρίωσης του εγκατεστημένου 

συστήματος GSM-R. 
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4. Περιγραφή εγκατεστημένου Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R 

Για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των συρμών, συρμών-εδάφους και αντιθέτως, καθώς και 

εδάφους-εδάφους εγκαταστάθηκε, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 10012/2006 σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ, 

Σύστημα Ραδιοκάλυψης Κινητής Επικοινωνίας για σιδηροδρόμους, GSM-R/875-925MHZ 

αποτελούμενο: 

α) Από Κέντρο Διαχείρισης, το οποίο ευρίσκεται εγκατεστημένο στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου 

Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ). 

β) Από εκατόν τρεις (103) Σταθμούς Βάσης (κεραίες), οι οποίοι ευρίσκονται εγκατεστημένοι σε 

σημεία κατά μήκος και πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στους σιδηροδρομικούς άξονες: 

• Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας 

• Κιάτο-Αεροδρόμιο 

• και στους κλάδους γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο και Οινόη-Χαλκίδα. 

γ) Από το καλώδιο εξήντα (60) οπτικών ινών, το οποίο, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, 

ευρίσκεται εγκατεστημένο είτε εντός σκάμματος είτε υπέργειου μεταλλικού φορέα. Το καλώδιο 

οπτικών ινών διασυνδέει κάθετα με διακλάδωση: 

• Τον ενεργό εξοπλισμό του Κέντρου Διαχείρισης στο ΣΚΑ 

• Τον ενεργό εξοπλισμό των Σταθμών Βάσεων. 

• Τα τερματικά ελεγκτών (dispatcher terminal) των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας, των 

Σιδηροδρομικών Σταθμών, των μηχανοστασίων και του κτιρίου του ΟΣΕ Καρόλου 1-3. 

Ραδιοκάλυψη παρέχεται από το Σύστημα και στις σήραγγες του σιδηροδρομικού δικτύου μέσω 

αναμεταδοτών, οι οποίοι συνδέονται με τους εκατέρωθεν Σταθμούς Βάσης είτε μέσω καλωδίου 

οπτικών ινών είτε ασύρματα. Η μεταφορά του σήματος εντός σηράγγων επιτυγχάνεται είτε με κεραίες 

είτε με ακτινοβολούν καλώδιο. 

Η ραδιοκάλυψη περιγράφεται λεπτομερώς στα επόμενο κεφάλαιο. 

Το τμήμα Τιθορέα-Δομοκός ραδιοκαλύπτεται, μέσω δικτύου VHF και αναμεταδοτών και δεν 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Μόνιμες συσκευές ραδιοτηλεφώνων (cab radios) έχουν εγκατασταθεί στις καμπίνες των 

μηχανοδηγών των κινητήριων μονάδων για την επικοινωνία των μηχανοδηγών μέσω του φάσματος 

του Συστήματος Ραδιοκάλυψης κινητής επικοινωνίας (GSM-R).        

Φορητές (κινητές) συσκευές ραδιοτηλεφώνων για επικοινωνία μέσω του φάσματος του Συστήματος 

Ραδιοκάλυψης κινητής επικοινωνίας (GSM-R), έχουν διατεθεί στο υπηρεσιακό προσωπικό γραμμής. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του Συστήματος Ραδιοκάλυψης Κινητής Επικοινωνίας 

GSM-R της υπ’ αριθμ. 10012/2006 σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ πραγματοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκαν και 
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παραλήφθησαν οριστικά από την ΕΡΓΟΣΕ, η οποία τα παρέδωσε στον ΟΣΕ για την λειτουργική τους 

εκμετάλλευση αλλά και για την ανάληψη της συντήρησής τους. 

Ο εξοπλισμός περιγράφεται λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο. 
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5.  Ραδιοκάλυψη 

5.1.  Τμήματα και κλάδοι γραμμής 

Το εγκατεστημένο Σύστημα Ραδιοκάλυψης Κινητής Επικοινωνίας για σιδηροδρόμους (GSM-R) 

παρέχει πλήρη Ραδιοκάλυψη στα τμήματα και κλάδους της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιάς-

Τιθορέα, Δομοκός-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, Κιάτο-Αεροδρόμιο και Οινόη – Χαλκίδα. 

5.2.  Σήραγγες 

Το εγκατεστημένο Σύστημα Ραδιοκάλυψης Κινητής Επικοινωνίας για σιδηροδρόμους (GSM-R) 

παρέχει πλήρη Ραδιοκάλυψη στις σήραγγες των τμημάτων και κλάδων της σιδηροδρομικής 

γραμμής του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας I 

Α/Α Σήραγγα 
Αριθμός 

Τμ. Γρ. 
Τμήμα Γραμμής Μήκος [m] 

1 Κιάτου-Ζευγολατιού 1 Κιάτο – Κόρινθος 460 

2 Ισθμού Κορίνθου 2 Κόρινθος – Θριάσιο 207 

3 Ευταξία 2 Κόρινθος – Θριάσιο 1.850 

4 Κακιάς Σκάλας 2 Κόρινθος – Θριάσιο 1.512 και 2.385 

5 Αγ. Θεοδώρων 2 Κόρινθος – Θριάσιο 1.647 και 320 

6 Λιοσίων 3 Θριάσιο – ΣΚΑ 440 

7 Μαύρης Ώρας 3 Θριάσιο – ΣΚΑ 916 

8 Βριλησσίων 5 ΣΚΑ – Αεροδρόμιο 875 

9 Ηρακλείου 5 ΣΚΑ – Αεροδρόμιο 265 

10 Μεταμόρφωσης 5 ΣΚΑ – Αεροδρόμιο 210 

11 Αγ. Στεφάνου 8 

ΣΚΑ – Οινόη 158 και 149 

ΣΚΑ – Οινόη 173 και 165 
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Α/Α Σήραγγα 
Αριθμός 

Τμ. Γρ. 
Τμήμα Γραμμής Μήκος [m] 

12 Σφίγγας 9 Οινόη -Τιθορέα 1.404 

13 Περάματος 4 Θριάσιο – Ικόνιο 3458 

14 Σχιστού 4 Θριάσιο – Ικόνιο 480,4 

15 SO 4 4 Θριάσιο – Ικόνιο 227 

16 Δαφνιού 4 Θριάσιο – Ικόνιο 900 

17 Ασπροπύργου 4 Θριάσιο – Ικόνιο 182 

18 Αρχαίου Δέματος 4 Θριάσιο – Ικόνιο 71 

19 ΝΑΤΟ 4 Θριάσιο – Ικόνιο 325 

20 Αιγάλεω & Λατομείου 4 Θριάσιο – Ικόνιο 493 

21 Ορφανών 11 Δομοκός – Λάρισα 1.057 

22 Τεμπών 13 Ευαγγελισμός-Λεπτοκαρυά 4867 και 481 

23 Τεμπών 2 13 Ευαγγελισμός-Λεπτοκαρυά 260 

24 Πλαταμώνα 13 Ευαγγελισμός-Λεπτοκαρυά 4.221 

25 Μεθώνης 14 Λεπτοκαρυά-Πλατύ 748 

26 Προμαχώνα 16 Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα 120 και 220 

27 Αγίων αναργύρων  

6 3Γ-ΣΚΑ 1580 

 ΣΚΑ-3γ 1600 
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6.  Εξοπλισμός 

6.1. Εξοπλισμός Κέντρου Διαχείρησης (ΚΔ) στο ΚΕΚ/ΣΚΑ 

Το σύνολο του εξοπλισμού του Κέντρου Διαχείρισης του Συστήματος GSM-R έχει εγκατασταθεί 

εξολοκλήρου στο κτίριο του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο Συγκοινωνιακό Κέντρο 

Αχαρνών (ΚΕΚ/ΣΚΑ) και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας II 

Υποσύστημα Στοιχεία 
Κατασκευαστικός 

Οίκος 
Περιγραφή 

GSM-R Core system 

Open MSS 

NOKIA Κέντρο Μεταγωγής 

Open MGW 

NT-HLR 

One-NDS 

Circuit Switched 

Data Server (DX) 

NetAct 

SGSN 

GGSN (Flexi ISN) 

LIG 

FlexiCMD 

CISCO Catalyst 

3560 

Juniper EX 

BG 

DNS-DHCP 

FW 
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Υποσύστημα Στοιχεία 
Κατασκευαστικός 

Οίκος 
Περιγραφή 

BSC/TRAU/OTS/ Radio 

Commander 
  

NOKIA 

(ex-Siemens) 

Ελεγκτής Σταθμών 

Βάσης 

IN@vantage / Rail- way@vantage 

/ @Com 
  Redknee Νοήμον Δίκτυο 

SDH (ΗΪΤ7070 / TNMS)   Coriant Οπτική Μετάδοση 

Monitoring Center   Trovicor Καταγραφή Φωνής 

VMS /SMC /WAP   Comverse VMS/SMS/WAP 

CBC   Celltick Cell Broadcast 

ORGA OTA   Redknee OTA 

HiPath4000   
IMTEL 

(ex-Siemens) 
Τηλεφωνικό Κέντρο 

Controller Server (CS) / SMT / 

AckC 
  SIEMENS TS 

Ελεγκτής 

Dispatchers 

SSU2000   Microsemi 
Σύστημα 

Συγχρονισμού 

Megaplex 4000   ERGOMAN (RAD) 
Διασύνδεση 

Dispatchers 

Ser. 900 Power System   SIEMENS 

Τροφοδοσία AC/DC 

UPS Series Sill 80kVA   Masterguard 

 

Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται γραφικά η αρχιτεκτονική του εξοπλισμού ΚΔ/ΣΚΑ. 
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Εικόνα 1 
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6.2. Ηλεκτρονικός και  μηχανολογικός του ΚΔ στο ΚΕΚ/ΣΚΑ 

Για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού του Κέντρου διαχείρισης έχουν 

εγκατασταθεί στους τα παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα ως ακολούθως: 

• Κλιματιστικές μονάδες ψύξης 

• Σύστημα Πυρανίχνευσης 

• Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης 

• Φορητά μέσα Πυρόσβεσης 

• Σύστημα συναγερμού 

• Ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης 

6.3.  Εξοπλισμός Σταθμών Bάσης GSM-R 

Κατά μήκος των δέκα έξι (16) τμημάτων και κλάδων σιδηροδρομικής γραμμής έχουν εγκατασταθεί 

εκατό τρεις (103) Σταθμοί Βάσης (κεραίες) - BTSs GSM-R, οι οποίοι παρέχουν την απαιτούμενη 

Ραδιοκάλυψη και κατά περίπτωση περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας III 

Υποσύστημα Κατασκευαστικός Οίκος Περιγραφή 

Σταθμοί 

Βάσης 

BTS NOKIA (ex-Siemens) Πομποδέκτης RF 

SDH(HiT7030, 

ΜΤ7070) 
Coriant Σύστημα οπτικής μετάδοσης 

Master Unit (MMR) - 

Tunnel Coverage 
Raycap (Andrew) 

Οπτικός αναμεταδότης για 

ραδιοκάλυψη σηράγγων 

Outdoor Cabinet 

System 
ESPRIT TECHNOLOGIES 

Ερμάριο εξωτερικού χώρου με 

εξοπλισμό ελέγχου 

FOM (Dispatcher 

ERGOMAN (RAD) 
Μονάδα οπτικής διασύνδεσης 

Dispatchers 
Interconnection) 

Antennas Kathrein Κεραιοσύστημα 
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Η/Μ 

Πίνακας χαμηλής 

τάσης με 

αντικεραυνική 

προστασία 

RAYCAP   

Η/Μ 

Η/Μ Εξοπλισμός 

ψύξης-θέρμανσης 

καμπινών Σ.Β. 

ESPRIT TECHNOLOGIES   

Η/Μ 

Τροφοδοτικά 230V 

AC/-48VDC (2 τεμ. / 

Σ-Β.) 

ESPRIT TECHNOLOGIES   

Η/Μ 
Σύστημα 

Πυρανίχνευσης 
ESPRIT TECHNOLOGIES   

 

6.4. Τερματικά (dispatchers terminal) των ΚΕΚ 

Στα πέντε (5) Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού δικτύου έχουν εγκατασταθεί είκοσι 

ένα (21) τερματικά (dispatchers terminals), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας IV 

ΚΕΚ Τμήμα Γραμμής Πλήθος Εκφωνητών 

(Dispatchers) 

Κόρινθος 2 5 

ΣΚΑ 3 8 

Λάρισα 11 2 

Θεσσαλονίκη 15 4 

Λιανοκλάδι - 1 

 

6.5. Τερματικά (dispatchers terminal) των Σ.Σταθμών-Μηχ/σίων & Μεγάρου ΟΣΕ(Ρ/Κ) 

Σε κάθε Σιδηροδρομικό Σταθμό, Μηχανοστάσιο και στο Κτίριο του Μεγάρου ΟΣΕ Καρόλου 1-3 έχουν 

εγκατασταθεί σαράντα εννέα (49) τερματικά (dispatchers terminal) συνολικά, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας V 

Σιδηροδρομικός 

Σταθμός 
Τεμάχια Μηχανοστάσιο Τεμάχια Αρ. Τμ. Γραμμής 

Αυλίδας 1     10 

Δομοκού 1     11 

Μεζούρλου 1     11 

Παλαιοφαρσάλου 1     11 

Λάρισας 1     11 

    Μηχ.Λάρισας 1 11 

Νέων Πόρων 1     13 

Χαλκίδας 1     10 

Θηβών 1     9 

Λειβαδιάς 1     9 

Τιθορέας 1     9 

Κιάτου 1     1 

Κορίνθου 1     2 

Μαγούλας 1     2 

Μεγάρων 1     2 

Αγίων Θεοδώρων 1     2 

Λιτοχώρου 1     14 

Κατερίνης 1     14 

Αιγινίου 1     14 
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Σιδηροδρομικός 

Σταθμός 
Τεμάχια Μηχανοστάσιο Τεμάχια Αρ. Τμ. Γραμμής 

Πλατέος 1     14 

Βοτανικού Ρούφ 1     7 

Αθηνών 1     7 

Αγίου Ιωάννη Ρέντη 1     7 

    Μηχ.Ρέντη 1 1 7 

    Συντ.Ρέντη 2 1 7 

Πειραιώς 1     7 

Σίνδου 1     15 

ΤΧ4 1   15 

 

 

 

 

 

 

 

      Θεσσαλονίκης 1 1 15 

   Θεσσαλονίκης 2 1 15 

 

 

 

 

    

ΤΧ5 1   15 

Θεσσαλονίκης 1   15 

ΤΧ1 1   15 

ΤΧ2 1   15 

Δουκίσσης 

Πλακεντίας 
1   5 

Νερατζιώτισσας 1   5 

Κάντζας 1   5 
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Σιδηροδρομικός 

Σταθμός 
Τεμάχια Μηχανοστάσιο Τεμάχια Αρ. Τμ. Γραμμής 

Κορωπίου 1   5 

Αεροδρομίου 1   5 

Οινόης 1   8 

Αχαρνών 1   8 

Αφιδνών 1   8 

Μουριών 1   16 

Στρυμόνος 1   16 

Προμαχώνος 1   16 

Κιλκίς 1   16 

Λιοσίων 1   3 

Λιανοκλαδίου 1   - 

Μέγαρο ΟΣΕ 

Καρόλου 1-3 
1   7 

 

6.6. . Εξοπλισμός Dispatchers terminal 

Στους εγκατεστημένους Dispatchers terminal, επί συνόλου 70, αντιστοιχεί κατά περίπτωση ο 

εξοπλισμός του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας VI 

Υποσύστημα Κατασκευαστικός 

Οίκος 
Περιγραφή 

Dispatchers  

(μονάδα FDT) 
SIEMENS TS Τερματικά ελεγκτών (Dispatchers) 

Dispatchers (οθόνη) SIEMENS TS Τερματικά ελεγκτών (Dispatchers) 
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FCD (Dispatcher 

Interconnection) 
ERGOMAN (RAD) Τοπική μονάδα πολυπλεξίας ISDN/LAN για τη 

διασύνδεση Dispatcher 

 

6.7.  Εξοπλισμός  GSM-R σηράγγων 

Για την Ραδιοκάλυψη των σηράγγων έχει εγκατασταθεί κατά περίπτωση ο εξοπλισμός του παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας VII 

Υποσύστημα Κατασκευαστικός Οίκος 

Οπτικός Αναμεταδότης (MMR9R) Raycap (Andrew) 

Αναμεταδότης RF (Node G938R) Raycap (Andrew) 

Ακτινοβολούν Καλώδιο (κεραία) Raycap 

 

6.8.  Cab Radios 

Στο τροχαίο υλικό έχουν εγκατασταθεί εκατόν είκοσι (120) τηλέφωνα (cab radios) σε πέντε (5) τύπους 

κινητήριων μηχανών (Adtranz, AEG-IC 4-δυμα & 5-δυμα, MLW 450 & 500, HELLAS SPRINTER). 

6.9. Φορητά (κινητά) Radios 

Στο προσωπικό της γραμμής, έχουν διανεμηθεί καταλλήλως ενενήντα (90) φορητές (κινητές) 

συσκευές (30 SAGEM TiGR155, 30 SAGEM TiGR350 & 30 SAGEM TiGR550). 

6.10. Καλώδιο Οπτικών Ινών- Οπτικοί Κατανεμητές (παθητικό δίκτυο) 

Για την διασύνδεση του Κέντρου Δικτύου στο ΣΚΑ με τους Σταθμούς Βάσης έχει εγκατασταθεί κύριο 

καλώδιο εξήντα (60) οπτικών ινών κατά μήκος και παραπλεύρως του άξονα, των κλάδων και των 

τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής, που Ραδιοκαλύπτονται, ως ακολούθως: 

• Στον σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς-ΣΚΑ-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας έχει εγκατασταθεί ένα 

(1) κύριο καλώδιο εξήντα (60) οπτικών ινών με τον αντίστοιχο τερματικό του εξοπλισμό (οπτικοί 

κατανεμητές, κ.λ.) στα πλαίσια της 10012/2006 σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ. 

• Στον κλάδο γραμμής Οινόη-Χαλκίδα του άξονα Πειραιάς-ΣΚΑ-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, 

έχουν εγκατασταθεί δύο (2) κύρια καλώδια των εξήντα (60) οπτικών ινών έκαστο εκατέρωθεν της 

γραμμής με τον αντίστοιχο τερματικό τους εξοπλισμό (οπτικοί κατανεμητές, κ.λ.) για την λειτουργία  
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δακτυλίου, στα πλαίσια της 10012/2006 σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ. 

• Στο τμήμα γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο έχουν εγκατασταθεί δύο (2) κύρια καλώδια των εξήντα 

(60) οπτικών ινών εκατέρωθεν των γραμμών 101 και 102 για την λειτουργία δακτυλίου με τον 

αντίστοιχο τερματικό τους εξοπλισμό (οπτικοί κατανεμητές, κ.λ.π.) στα πλαίσια της 265 σύμβασης της 

ΕΡΓΟΣΕ. 

• Στο τμήμα γραμμής Άγιοι Ανάργυροι-ΣΚΑ έχουν εγκατασταθεί δύο (2) κύρια καλώδια των 

εξήντα (60) οπτικών ινών εκατέρωθεν των γραμμών για την λειτουργία δακτυλίου με τον αντίστοιχο 

τερματικό τους εξοπλισμό (οπτικοί κατανεμητές, κ.λ.π.) στα πλαίσια της 265 σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ. 

• Στον κλάδο γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο της γραμμής Αεροδρόμιο-Κιάτο έχουν εγκατασταθεί δύο 

(2) καλώδια των εξήντα (60) οπτικών ινών εκατέρωθεν της γραμμής με τον αντίστοιχο τερματικό τους 

εξοπλισμό (οπτικοί κατανεμητές, κ.λ.) για την λειτουργία δακτυλίου στα πλαίσια της 463 σύμβασης 

της ΕΡΓΟΣΕ, τα οποία οδεύουν από το Ικόνιο έως τον Σ. Σταθμό Άνω Λιοσίων. 

• Στο τμήμα γραμμής ΣΚΑ-Κιάτο βρίσκεται  ένα (1) κύριο καλώδιο των εξήντα (60) οπτικών ινών 

λειτουργικό με τον αντίστοιχο τερματικό του εξοπλισμό (οπτικοί κατανεμητές, κ.λ.), εγκατεστημένο 

στα πλαίσια της 279 σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ. Στο υποτμήμα γραμμής ΚΕΚ Κορίνθου - Κιάτο έχουν 

εγκατασταθεί δύο (2) καλώδια των εξήντα (60) οπτικών ινών στα πλαίσια της 715 σύμβασης της 

ΕΡΓΟΣΕ 

Το κύριο καλώδιο των εξήντα (60) οπτικών ινών του άξονα Πειραιάς-ΣΚΑ-Θεσσαλονίκη- Προμαχώνας, 

το οποίο εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της 10012/2006 σύμβασης της ΕΡΓΟΣΕ, τερματίζεται 

εκατέρωθεν σε οπτικούς κατανεμητές των εξήντα (60) ινών στο τεχνικό δωμάτιο στο ΣΚΑ, στον Σταθμό 

Βάσης χωρίς κεραία του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου και στους Σταθμούς Βάσης ΑΤ25 Σ.Σ. ΟΙΝΟΗ, AT 13 Σ.Σ. 

ΘΗΒΑ, ΑΤ19 Σ.Σ. ΛΕΒΑΔΕΙΑ, ΑΤ23 ΤΙΘΟΡΕΑ, DTH1 Σ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΣ, DTH3 Σ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ, DTH9 

Σ.Σ. ΛΑΡΙΣΑ, DTH20 Σ.Σ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, DTH24 Σ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ, DTH32 Σ.Σ. ΠΛΑΤΥ, DTH37 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ ΟΣΕ (ΤΧ4), ΤΗΡ14 Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΕΣ, ΤΗΡ 23 Σ.Σ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ (ΝΟΤΙΑ). 

Τα τερματικά (dispatchers terminal) με τον εξοπλισμό τους και ο ενεργός εξοπλισμός των υπόλοιπων 

Σταθμών Βάσεως διασυνδέονται με το κύριο Καλώδιο Οπτικής Ίνας (Κ.Ο.Ι.) κάθετα είτε μέσω 

διακλαδωτικού οπτικού συνδέσμου είτε μέσω οπτικών κατανεμητών με καλώδιο δώδεκα (12) 

οπτικών ινών. 
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7. Συντήρηση 

Η συντήρηση του δικτύου, εκτελείται από την ΝΟΚΙΑ Ελλάς και περιλαμβάνει την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις τεχνολογίες του εγκατεστημένου εξοπλισμού (ενεργός, παθητικός) 

του Συστήματος GSM-R, οι οποίες υπηρεσίες καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 

1) Υποστήριξη Λειτουργίας του Δικτύου (Operation) 

2) Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση (Support & Maintenance) 

3) Μετρήσεις πεδίου και παρεμβολών όταν απαιτηθεί 

4) Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών 

5) Διαχείριση και προμήθεια Ανταλλακτικών 

6) Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων υποδομής του Συστήματος GSM-R 

7) Συντήρηση παθητικού δικτύου και εξοπλισμού (Κ.Ο.Ι., οπτικοί κατανεμητές, σύνδεσμοι, κ.λ.) 

8) Αποκαταστάσεις ζημιών από έκτακτα συμβάντα 

9) Μελέτη Προγνωστικής Συντήρησης 

Στην αποκλειστική ευθύνη της ΝΟΚΙΑ, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, έχει περιέλθει: 

Α) το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού (ενεργός και παθητικός), όπως αυτός (εξοπλισμός) 

περιγράφεται συνοπτικά στα παραπάνω  κεφάλαια  καθώς και: 

• η υποχρέωση διαχείρισης των ανταλλακτικών, τα οποία θα διατεθούν από τον ΟΣΕ στον 

Ανάδοχο 

• η προμήθεια νέων υλικών συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

• Τα δύο (2) κύρια καλώδια των εξήντα (60) οπτικών ινών έκαστο, οι αντίστοιχοι οπτικοί 

κατανεμητές και σύνδεσμοι (διακλαδωτικοί και συνέχειας) του τμήματος γραμμής ΣΚΑ- 

Αεροδρόμιο. 

• Τα δύο (2) κύρια καλώδια των εξήντα (60) οπτικών ινών έκαστο, οι αντίστοιχοι οπτικοί 

κατανεμητές και σύνδεσμοι (διακλαδωτικοί και συνέχειας) του τμήματος γραμμής Άγιοι 

Ανάργυροι-ΣΚΑ, 

• Τα δύο (2) κύρια καλώδια των εξήντα (60) οπτικών ινών έκαστο, οι αντίστοιχοι οπτικοί 

κατανεμητές και σύνδεσμοι (διακλαδωτικοί και συνέχειας) του τμήματος γραμμής Θριάσιο- 

Ικόνιο. 

• Το κύριο καλώδιο των εξήντα (60) οπτικών ινών, οι αντίστοιχοι οπτικοί κατανεμητές και οι 

σύνδεσμοι (διακλαδωτικοί και συνέχειας) του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Κιάτο. 
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• Το κύριο καλώδιο των εξήντα (60) οπτικών ινών, οι αντίστοιχοι οπτικοί κατανεμητές και οι 

σύνδεσμοι (διακλαδωτικοί και συνέχειας) του άξονα γραμμής Αχαρνών-Θεσσαλονίκη- 

Προμαχώνα, 

Β) το σύνολο των λογισμικών εγκατεστημένα στις αντίστοιχες μονάδες του εξοπλισμού του 

Συστήματος GSM-R, και 

Γ) οι αποκαταστάσεις ζημιών από έκτακτα συμβάντα στο σύνολο του εγκατεστημένου 

εξοπλισμού (ενεργός και παθητικός), όπως αυτός (εξοπλισμός) περιγράφεται συνοπτικά στα 

παραπάνω  κεφάλαια. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Β.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Χρηματοδότηση από πόρους ΟΣΕ. 

Προεκτιμώμενη κατ’ αποκοπήν αξία σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ  :  42.331,50 €. 

 

Β.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο προϋπολογισμός (αμοιβή) αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκτιμήθηκε με 

βάση τα αναφερόμενα στο εν ισχύ κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών και υπηρεσιών του 

Ν.4412/16 (Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466) και συγκεκριμένα τα άρθρα ΓΕΝ.3 και ΓΕΝ.4 και έναν 

ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό ανθρωπομηνών που απαιτούνται για το έργο σε όλη τη διάρκειά 

του. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται  όλες οι δαπάνες του αναδόχου για μισθούς μόνιμου προσωπικού 

που θα απασχοληθεί στο έργο, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, για ταξίδια, δαπάνες εκπαίδευσης, 

έξοδα διαμονής και μετακίνησης, δαπάνες ασφάλισης προσωπικού, λοιπά γενικά έξοδα, κέρδη κλπ.  

τκ=1,227 

 

Η ενασχόληση  για την αξιολόγηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, που  αναλύεται ανά 

τμήμα στον παρακάτω πίνακα 1 προεκτιμάται συνολικά σε: 

1. Ενασχόληση Μηχανικού Συντονιστή/ελεγκτή, εμπειρίας άνω των 10 και μέχρι 20 ετών:  

       10 ημέρες 

Αμοιβή: 10 * 1,227 * 450 =  5.521,50 € 

2. Ενασχόληση ενός (1)  Μηχανικού /επιθεωρητού, εμπειρίας έως 10 ετών : 60 ημέρες  

Αμοιβή: 60 * 1,227 * 300 =  23.926,50 € 
3. Ενασχόληση ενός (1)  Μηχανικού /επιθεωρητού, εμπειρίας έως 10 ετών : 35 ημέρες  

Αμοιβή: 35 * 1,227 * 300 =  12.883,50 € 

 

 

Σύνολο αμοιβής: 5.521,50 + 23.926,50 +12.883,50 = 42.331,50 € 

 

 

Β.3. ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ/ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 
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Β.4. Φ.Π.Α.-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με ποσοστό 24% επί της αρχικής αξίας, εκτός ΦΠΑ.  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016». 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2259 

 

 

Σελίδα 58 από 68 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο του υποδείγματος που 

ακολουθεί. 

Α. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 

Α1.Περιγραφή του γενικού προγράμματος αξιολόγησης της συμμόρφωσης  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναλύουν στην προσφορά του γενικό πρόγραμμα αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης, δηλαδή τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή 

φάσεων τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την 

παραγωγή της Τελικής έκθεσης και του Πιστοποιητικού «ΕΚ», λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γενικές και 

ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Α2. Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις και Παραδοτέα 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς παρουσιάζουν αναλυτικά το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης σε διάγραμμα Gantt, ανά φάση, πακέτα εργασίας και  παραδοτέα (σύμφωνα με την 

μεθοδολογία που προτείνουν) καθώς επίσης και τα ορόσημα. 

Α3. Οργάνωση και λειτουργία Ομάδας Έργου – Κατανομή ανθρωποπροσπάθειας 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους: 

α) Περιγράφουν τις λειτουργίες και τους ρόλους που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα ή ενότητες 

που προτείνονται στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου 

(συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου). 

β) Περιγράφουν τη σύνθεση της ομάδας έργου  

γ) Περιγράφουν τη θέση στην ομάδα και τα καθήκοντα κάθε στελέχους σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου). 

δ) Περιγράφουν το σύστημα διοίκησης του έργου, το σύστημα επικοινωνίας με την Αναθέτουσα 

Αρχή, προσδιορίζοντας τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης και εκτέλεσης λειτουργιών της 

Αναθέτουσας Αρχής με τα αντίστοιχα όργανα του υποψήφιου οικονομικού φορέα, εφόσον τους 

ανατεθεί το έργο. 

Επιπρόσθετα,, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναλύουν στην προσφορά τους την κατανομή 

άνθρωπο-προσπάθειας ανά φάση, και παραδοτέο με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και εύρος κάθε 

εργασίας. 

 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της υπεργολαβίας που προτίθενται να αναθέσουν σε 

τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν στην τεχνική τους προσφορά τους παρακάτω 

πίνακες με κατανομή της ανθρωποπροσπάθειας για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου 

συμπεριλαμβανομένου και του Υπεύθυνου/Συντονιστή Έργου. 
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α/α Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Αρμοδιότητες/ Καθήκοντα 

1      

2      

 

Β. Αποδεικτικά συνοχής της ομάδας έργου. 

Επισυνάπτονται αντίγραφα εκθέσεων αξιολόγησης που αποδεικνύουν την συμμετοχή το καθενός 

ελεγκτή/συντονιστή στην όλη αξιολόγηση ή βεβαιώσεις του φορέα ή του εργοδότη, κλπ.), από τα 

οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή 

εκτέλεση του έργου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Της  αριθμ. 2259 διακήρυξη για το έργο: «Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» 

συμμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του 

σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των 

κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

 

 

Στην κατ’ αποκοπήν τιμή, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από τον ΦΠΑ, για την παροχή της Υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην Διακήρυξη. 

Ημερομηνία, 

 

 

Ο προσφέρων 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.ΟΥ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Για  τον φορέα ……………… «………………………………………….» 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Της υπ'αριθμ 2259 από …………. Διακήρυξης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤ 

ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

1 «Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» 

συμμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος Ραδιοκάλυψης 

GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – 

Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των 

κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, με τον  

Κανονισμό ΕΕ 919/2016». 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α.1 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2 ................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των  

 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ................... ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) .................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

                                                
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.  
4  Όπως υποσημείωση 3. 
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(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό) ........................ Διακήρυξη του 

ΟΣΕ Α.Ε.. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 

διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Ελληνικών 

Δικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.1 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) Α.Ε. ενημερώνει υπό την ιδιότητά του 

ως υπεύθυνου επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής 

ως Νόμιμος Εκπρόσωπος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:  

 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

στον Φάκελο Προσφοράς, ο οποίος υποβάλλεται στον ΟΣΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Διαγωνιζομένου.  

 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του ΟΣΕ Α.Ε., η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της ΟΣΕ Α.Ε. και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από 

την ΟΣΕ Α.Ε. και για την ενημέρωση του Διαγωνιζόμενου σχετικά με την αξιολόγηση του 

υποβληθέντος Φακέλου Προσφοράς.  

 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω υπό I παραγράφου δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται 

είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους ο ΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 

για λογαριασμό του, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν γένει 

προστηθέντες του, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και 

του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

IV. Τα δεδομένα της ανωτέρω υπό I παραγράφου θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι 

(20) ετών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Προσφοράς ή, 

αναφορικά με τον Ανάδοχο, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την λήξη ή λύση 

της Σύμβασης. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα 

καταστρέφονται.  
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V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν, απευθυνόμενο στον  ΟΣΕ Α.Ε. στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται 

στην Πρόσκληση. 

 

VI. Ο ΟΣΕ Α.Ε. έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 

από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση 

ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.  

 

 

VΙΙ. Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για 

την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους 

σκοπούς που αναφέρονται στην υπό ΙΙ παράγραφο του παρόντος.  

Η ανωτέρω συγκατάθεσή μου ισχύει για κάθε εφεξής σχέση μου με τον ΟΣΕ Α.Ε. και 

ειδικότερα στην περίπτωση που ανακηρυχθώ Ανάδοχος της σύμβασης. 

 

(Τόπος) (Ημερομηνία) 

 

Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

  

  

1.  Επώνυμο /Όνομα :   

  

2.  Ημερομηνία και τόπος γέννησης :    

 

3.  Υπηκοότητα :   

 

4.  Οικογενειακή Κατάσταση :    

 

5.  Εκπαίδευση :  

 

 

ΊΔΡΥΜΑ:    

Ημερομηνία:  

Από (μήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πτυχίο:   

 
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας 

τροποποιείται κατάλληλα). 

   

 

6.  Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα) :  

 

ΓΛΩΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικά       
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(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :  

 

 

8.  Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ). 

 

 

9.  Επαγγελματική Εμπειρία:  

Η επαγγελματική εμπειρία αναλύεται σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα σε δύο κατηγορίες: 

 

 Εμπειρία Μηχανικού 

 Εμπειρία σε Εργα ή μελέτες σιδηροδρομικής Υποδομής ειδικότερα για σηματοδότηση  

  

 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – 

ΕΡΓΑ Η/ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΙΔΗΡ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

(ΕΤΗ) 

 

Έργο 

Κύριος Έργου 

 

Επιχείρηση 

Θέση / 

Αρμοδιότητες 

 

Ημερομηνία 

(από Μ/Ε έως 

Μ/Ε)  
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Έργο 

Κύριος Έργου 

 

Επιχείρηση 

Θέση / 

Αρμοδιότητες 

 

Ημερομηνία 

(από Μ/Ε έως 

Μ/Ε)  

 

   

 …  … 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓ/ΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣ

Η ΤΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

   

 

Τόπος- Ημερομηνία 

 

 

     Υπογραφή 

 

 

Σημειώσεις: 

1. Στη διαμόρφωση των αθροισμάτων της συνολικής εμπειρίας (τελευταία γραμμή Πίνακα) θα 
λαμβάνεται υπόψη μόνο μια φορά τυχόν ταυτόχρονη ενασχόληση την ίδια περίοδο σε δύο (ή 
περισσότερα) έργα / θέσεις. 

2. Το παρόν έγγραφο υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το στέλεχος το οποίο αφορά το κάθε 
βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 21 της παρούσας. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» συμμόρφωσης του υφιστάμενου 

συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: 

Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των κλάδων 

γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016». 

 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πόροι ΟΣΕ 

 

 

. 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 42.331,50 € (πλέον Φ.Π.Α.)  
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Α.Δ.2259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2021 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 

 

 

Άρθρο 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 - Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 
 

1.1.1 Στην παρούσα Σύμβαση, oι όροι, οι λέξεις και οι εκφράσεις θα έχουν την έννοια η οποία 

καθορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4412/2016, τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές αποφάσεις της 

«ΟΣΕ Α.Ε», ιδίως περί των αποφαινομένων οργάνων καθώς και τα καθοριζόμενα 

κατωτέρω: 

(1)  «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ): νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, 

στον οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται μελέτες και παρέχονται τεχνικές 

υπηρεσίες. Εν προκειμένω είναι ο ΟΣΕ Α.Ε. 

(2) «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»: νοείται ο Αναθέτων Φορέας που καταρτίζει σύμβαση παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών με τον ανάδοχο είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό 

του κυρίου του έργου. Εν προκειμένω είναι ο ΟΣΕ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, οδός 

Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37. 

(3)   «Προϊσταμένη  Αρχή»:  ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Α.Ε. 

(4)   «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας σύμβασης, υπό την εποπτεία 

της Προϊσταμένης Αρχής.  

(5)  «Τεχνικό Συμβούλιο»: νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα 

να γνωμοδοτεί στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από  

την  κείμενη   νομοθεσία  ή  ζητείται  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή.  Εν προκειμένω 

το Τεχνικό Συμβούλιο του ΟΣΕ Α.Ε.. 

(6) «Φυσικό αντικείμενο»: νοείται η υπηρεσία, που προσδιορίζεται από τη σύμβαση, ως 

το ζητούμενο αποτέλεσμα αυτής. 

(7)   «Προεκτιμώμενη  αμοιβή»:  νοείται  το  προεκτιμώμενο  από  τον  Αναθέτοντα Φορέα 

χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών,  όπως  αυτή  

καθορίζεται,  από  την Υπηρεσία  του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και αναφέρεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

(8) «Συμβατική  αμοιβή»:  νοείται  η οικονομική προσφορά του αναδόχου.  

(9) «Τελική αμοιβή»: νοείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως 

αμοιβή για το εκτελεσθέν αντικείμενο της σύμβασης. 

(10) «Οικονομικός φορέας»: νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος 

φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση 

εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στην  έννοια  

αυτή  περιλαμβάνεται  και  ο  όρος  «εργοληπτική  επιχείρηση»  του Τίτλου 1 του 

Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του παρόντος Βιβλίου, 

(11) «Προσφέρων»: νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά, 
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(12)   «Υποψήφιος»: νοείται οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει 

λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη  

δημοσίευση,  σε  ανταγωνιστικό  διάλογο  ή  σε  σύμπραξη καινοτομίας, 

(13) «Έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «Έγγραφο της σύμβασης»: 

νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Αναθέτων 

Φορέας/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της 

σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 

σύμβασης του άρθρου 293, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν 

χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, 

του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των 

υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους 

προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 

τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η 

Αναθέτων Φορέας δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 297 του Ν.4412/2016, το σχέδιο της 

σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης. 

Η σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 4  της 

(14) «Κατώτατα όρια»: νοούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 235 του Ν. 4412/2016 όρια. 

(15) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): 

Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53 

του Ν.4412/2016, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης 

δήλωσης, όπου  απαιτείται,  κατά  τις  διατάξεις  του  παρόντος.  Μέχρι  την  έκδοση  

του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων πλην της απευθείας 

ανάθεσης του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη. 

(16) «Ηλεκτρονικό μέσο»: νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία 

(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, τα 

οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και λαμβάνονται με τη χρήση ενσύρματου, ασύρματου, 

οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, 

(17)    «Συμφωνητικό»: νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και του 

αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της 

σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις 

της συμφωνίας αυτής, 

(18) «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»:  νοείται  ο  «Πάροχος  υπηρεσιών»,  εν προκειμένω ο 

Κοινοποιημένος Οργανισμός, κατά την έννοια της οδηγίας  57/2008, όπως 
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επαναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 797/2016  δηλαδή,  ο  οικονομικός φορέας στον 

οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

(19) «Τεχνικές Προδιαραφές διαλειτουργικότητας- ΤΠΔ» νοούνται  «οι προδιαγραφές που 

έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία  57/2008, όπως επαναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 

797/2016 και ισχύει, για κάθε καλυπτόμενο υποσύστημα ή τμήμα υποσυστήματος 

προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και να διασφαλίζεται η 

διαλειτουργικότητα του ενωσιακού σιδηροδρομικού συστήματος·» 

(20) «Εθνικοί Κανόνες» είναι οι το σύνολο των δεσμευτικών κανόνων που εγκρίνονται σε ένα 

κράτος μέλος, ανεξαρτήτως του φορέα που τους εκδίδει, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

απαιτήσεις σιδηροδρομικής ασφάλειας ή τεχνικές απαιτήσεις, πέραν των κανόνων της 

Ένωσης ή των διεθνών κανόνων, οι οποίοι εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 

σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, σε διαχειριστές υποδομής ή σε τρίτα μέρη·  

(21)  «Υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις ΤΠΔ» νοούνται οι υπηρεσίες 

κατά την εκτέλεση των εργασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια της 

Οδηγίας 797/2016 

(22) «Κοινοποιημένος Οργανισμός» νοείται ο φορέας που έχει κοινοποιηθεί ή ορισθεί 

υπεύθυνος να εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένων της βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της 

επιθεώρησης.· Ο οργανισμός αξιολόγησης χαρακτηρίζεται «κοινοποιημένος 

οργανισμός» μετά την κοινοποίηση από κράτος μέλος. 

(23) «Ορισμένος Οργανισμός» νοείται ο φορέας που έχει ορισθεί υπεύθυνος να εκτελεί 

δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους Εθνικούς κανόνες, Ο 

οργανισμός αξιολόγησης χαρακτηρίζεται «ορισμένος οργανισμός» μετά την έγκριση  από 

κράτος μέλος 

·  

1.1.2   Διευκρινίζεται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση 

λόγω τυχόν αλλαγής στα αποφαινόμενα όργανα του «ΟΣΕ Α.Ε.». 

 
 

1.2 – Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

1.2.1  Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ), αφορά στους όρους, με τους οποίους θα 

παρασχεθούν οι  υπηρεσίες για τη σύμβαση με τίτλο: «Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού 

«ΕΚ» συμμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του 

σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των 

κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016».                

1.2.2 Συγκεκριμένα, η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και 

τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα 

ειδικά θέματα τα σχετιζόμενα με την διαδικασία αναθέσεως περιλαμβάνονται στο Τεύχος της 

Διακήρυξης, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης 

περιλαμβάνονται στο  τεύχος Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της σύμβασης. 
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1.2.3  Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται συμφώνως προς τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, 

τις προδιαγραφές τις αναφερόμενες στο Τεύχος Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης και τους λοιπούς όρους της παρούσης. 
 

1.3 - Σειρά ισχύος εγγράφων Σύμβασης 
 

Τα Τεύχη, μαζί με όλα έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Συμβάσεως, η οποία θα καταρτισθεί και έχουν την σειρά ισχύος που 

αναφέρεται στο άρθρο 4. παρ.4.της σχετικής Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας. 
 

1.4 - Στοιχεία σχετικά με την Σύμβαση 
 

Ως σχετικά με την Σύμβαση και αναπόσπαστα με αυτή στοιχεία, θεωρούνται τα εξής: 
 

i. Η Σύμβαση. 

ii. Η υπ’ αριθμ. 2259 Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 

iii. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

iv. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

v. H Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 2 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1 - Γενικά 
 

2.1.1  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει τις υπηρεσίες του υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Αναθέτοντα Φορέα, συμφώνως προς τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσης Σ.Υ. και τηρών τους ισχύοντες Ελληνικούς Νόμους και τις 

Ευρωπαïκές Οδηγίες και Κανονισμούς κατά το χρόνο εκτελέσεως των υπηρεσιών του. 
 
2.1.2  Στις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338 του Μέρους Β΄, του Ν.4412/2016). 
 

Για την εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως παροχής  υπηρεσιών εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των άρθρων 182 έως 199 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προς 

τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338). 
 

Επίσης εφαρμόζονται οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

2.2 - Τόπος και χρόνος 
 

2.2.1  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να έχει μελετήσει την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, να 

είναι απολύτως ενήμερος της φύσεως των εργασιών που θα εκτελέσει, να έχει κατατοπισθεί 

για τις συνθήκες εργασίας και γενικώς για κάθε τι που θα επηρέαζε την κανονική και συνεχή 

εκτέλεση των εργασιών και ως εκ τούτου ουδεμία επιπλέον αξίωση θα έχει αν κακώς 

εκτίμησε τα στοιχεία αυτά. 
 
2.2.2  Οι εργασίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εκτελεσθούν συμφώνως προς όσα αναφέρονται στην 

παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. Αν κατά την κρίση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η εφαρμογή 

κάποιας εντολής υπερβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δικαιούται να ασκήσει ένδικα 

μέσα, ως προβλέπεται στην κείμενη Νομοθεσία. 
 
2.2.3  Τόπος εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι τα γραφεία του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, κατόπιν 

εγκαίρου προσκλήσεως των υπηρεσιών του ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Προϊσταμένης Αρχής, 
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε 

επισκέψεις στην περιοχή όπου προβλέπεται να κατασκευασθούν τα έργα και γενικώς να 

παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη την οποία κρίνει χρήσιμη ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ. 
 
2.2.4  Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της Συμβάσεως είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 

του αντικειμένου της Συμβάσεως όπως αυτός προσδιορίζεται στην Διακήρυξη Ανοικτής 

Διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 

2.2.5  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα δώσει, με την υπογραφή της Συμβάσεως, εκτός των αναφερομένων στην 

παρούσα συμβατικών τευχών και τα στοιχεία ως ορίζονται στην παράγραφο 2.1 της 

ενότητας 2 του Τεύχους Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα δοθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται να τα λάβει 

υπ΄ όψιν του.  
 
2.2.6  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ, έχει υποχρέωση  χωρίς  να  δικαιούται  επιπλέον  αμοιβή,  να αποκαταστήσει 

όλες τις ζημιές, τις οποίες τυχόν θα προκαλέσει κατά την εκτέλεση των εργασιών του. 

2.3 - Αντίκλητος/Εκπρόσωποι του Συμβούλου – Επικοινωνίες 
 

2.3.1  Συμφώνως προς το άρθρο 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 182 του 

Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει 

την έδρα του και τον αντίκλητό του και τις απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία μαζί 

του (Διεύθυνση, Telefax, κλπ.). Σε περίπτωση σύμπραξης, ως έδρα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς 

καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή 

της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα. Αντίκλητος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ορίζεται φυσικό πρόσωπο 

που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με 

δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται   με   ιδιαίτερο   

έγγραφο.   Αντίκλητος   δεν   αποκλείεται   να   είναι   και   ο εκπρόσωπος του αναδόχου, 

εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 

334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 182 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 
 
2.3.2  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  θα  δώσει  κατά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  πίνακα  με  τον 

διαθέσιμο εξοπλισμό του γραφείου/των γραφείων κυρίως σε ηλεκτρονικά μέσα και 

προγράμματα κατάλληλα για την εκτέλεση των υπ΄ όψιν εργασιών. 
 
2.3.3  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι  υποχρεωμένος,  μετά  από  πρόσκληση  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  να 

συμμετέχει σε συσκέψεις, να δίνει πληροφορίες ή συμβουλές στην αρμόδια Υπηρεσία 

του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, να συμμετέχει σε επισκέψεις στις περιοχές όπου προβλέπεται να 

κατασκευασθούν τα έργα και να παρέχει κάθε υποστήριξη, η οποία είναι χρήσιμη στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ για τον σκοπό, στον οποίο αποβλέπει η Σύμβαση αυτή. 
 
2.3.4  Η  πρώτη  σύσκεψη  (εναρκτήρια)  θα  γίνει  το  αργότερο  δέκα  (10)  ημέρες  από  την 

υπογραφή του συμφωνητικού. Kατά την διάρκεια της συσκέψεως αυτής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 

ενημερώσει την Υπηρεσία για την πρόοδο παραλαβής των στοιχείων και θα υποβάλει τις 

προτάσεις του συνολικά. 
 
2.3.5 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον 

αντίκλητο/αναπληρωτή εκπρόσωπό του με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο, συμφώνως 

προς το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον 
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εκπροσωπούν σε όλα τα σχετιζόμενα με την Σύμβαση ζητήματα και να διευθετούν για 

λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με την Σύμβαση και να 

συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε συναντήσεις με όργανα 

ελέγχου / παρακολούθησης της Συμβάσεως. 
 
2.3.6  Γνωστοποιήσεις και λοιπή επικοινωνία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ γίνονται 

μόνο με έγγραφη επιστολή κατατιθέμενη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η ημερομηνία 

εγγραφής στο Πρωτόκολλο θεωρείται ημερομηνία κοινοποιήσεως. 
 
2.3.7  Γνωστοποιήσεις και λοιπή επικοινωνία του ΕΡΓΟΔΟΤΗ προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ γίνονται με 

έγγραφη επιστολή - απλή ή συστημένη – ή με τηλεομοιοτυπία (telefax), ακολουθουμένη από 

επιστολή του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ως χρόνος κοινοποιήσεως θεωρείται ο χρόνος παραλαβής της 

επιστολής ή της τηλεομοιοτυπίας αντιστοίχως, εφ’ όσον στην δεύτερη περίπτωση η 

επακολουθούσα επιστολή του ΕΡΓΟΔΟΤΗ κοινοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών, άλλως ως 

χρόνος κοινοποιήσεως, θεωρείται ο χρόνος κοινοποιήσεως της επιστολής. 
 

2.4 - Διοίκηση / Επίβλεψη της Σύμβασης –Έλεγχος – Παραλαβή 
 

2.4.1 Κατά την εκτέλεση της συμβάσεως και συμφώνως προς το άρθρο 335 παρ.1 του Ν.  

4412/2016, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου  που  έχουν θεσπιστεί 

από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του ίδίου νόμου. 
 

2.4.2   Συμφώνως προς το άρθρο 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 189 παρ. 7 του 

Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, ισχύει οτι η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων γίνεται  

όπως  ορίζεται  στις  συμβάσεις  αυτές.  Συνεπώς,  η  οριστική  παραλαβή  του συνόλου των 

εργασιών της παρούσας Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Προϊσταμένης 

Αρχής, μετά την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των 

εργασιών της σύμβασης. 
 

2.4.4   Η διοίκηση της συμβάσεως, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της, ασκούνται από την αρμόδια 

τεχνική  υπηρεσία του ΕΡΓΟΔΟΤΗ (τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), συμφώνως προς τα 

οριζόμενα στο άρθρο 335 σε συνδυασμό με το άρθρο 183 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 3 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΖΗΜΙΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ    

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 

3.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, συμφώνως και προς τις αναληφθείσες με την 

υποβολή της Προσφοράς του δεσμεύσεις. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του 

προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Τεκμαίρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν 

αντιλέγει γραπτώς. 

 

3.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της Συμβάσεως την 

δηλωθείσα ομάδα και να δηλώνει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την 

αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. 

 

3.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενεργεί ως ανεξάρτητος ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την έννοια των άρθρων 681  

και  επόμενα  του  Αστικού  Κώδικα  και  όχι  ως  εκπρόσωπος  ή  προστηθείς  του ΟΣΕ Α.Ε., 

διατηρών πλήρη έλεγχο επί του προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών του. 

 

3.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στον έλεγχο της ακριβείας των στοιχείων, τα οποία θα του 

χορηγηθούν  από  τον  Αναθέτοντα  Φορέα,  πριν  τα  χρησιμοποιήσει.  Αν  τα  δοθέντα 

στοιχεία παρουσιάζουν ανακρίβειες ή ασάφειες ή είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η αρτιότητα ή η έγκαιρη παράδοση των ελέγχων του, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να 

ειδοποιήσει γι’ αυτό αμέσως εγγράφως και τεκμηριωμένως τον Αναθέτοντα Φορέα (ΟΣΕ 

Α.Ε.), άλλως ευθύνεται αυτός στο ακέραιο για τις όποιες επιζήμιες συνέπειες προκύψουν. 

Την ίδια υποχρέωση έχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και εφόσον κατά τη γνώμη του τα ως άνω στοιχεία 

είναι ανεπαρκή, ανακριβή ή ασαφή. 

 

3.9 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να γνωρίζει, ότι κάθε εργασία απαιτεί ηυξημένη προσοχή των 

εργαζομένων, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα, γι' αυτό πρέπει να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το προσωπικό, το οποίο θα ασχοληθεί με την εκτέλεση 

της σύμβασης, εξαρτάται απευθείας από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις 

συνέπειες πιθανών ατυχημάτων, τα οποία θα συμβούν στο προσωπικό του κατά την 

εκτέλεση των εργασιών από την εγκατάσταση του μέχρι και την παραλαβή. Επίσης, έχει την 

υποχρέωση να δηλώσει τα ατυχήματα αυτά στις αρμόδιες αρχές και να καταβάλλει την 

οφειλόμενη αποζημίωση στον παθόντα. 

 
3.10 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να αποκαθιστά τις ζημιές, οι οποίες προκαλούνται σε 

τρίτους κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. Εάν ο ΟΣΕ Α.Ε. εναχθεί για τις ζημιές 

αυτές, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν παν ό,τι υποχρεωθεί αυτή να 

καταβάλει εκ της αιτίας ταύτης σε τρίτους. 
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3.11 Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  το  προσωπικό  του,  ως  ορίζεται  από  τις 

ισχύουσες,  σχετικές  με  εργατικά  ατυχήματα  κ.λ.π.  διατάξεις.  Τα  ασφάλιστρα  θα 

βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

3.12 Ρητώς συμφωνείται ότι ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ουδεμία έχει υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά 

ατυχήματα του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας ή 

έργου μόνο με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, άλλως έχει προστηθεί υπ' αυτού, ούτε για εισφορές των 

ασφαλιστικών φορέων. 

 

3.13 Διευκρινίζεται,  ότι  ο  ΟΣΕ  Α.Ε.,  εν  ουδεμία  περιπτώσει  θα  επιβαρυνθεί  με 

αποζημιώσεις εξ υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών εξ ατυχημάτων, τις οποίες τυχόν θα 

προκαλέσουν το προσωπικό και τα μεταφορικά μέσα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε τρίτους γενικώς. 
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Άρθρο 4 - ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

4.1 - Αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

4.1.1 Η τελική συμβατική αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς 

και δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ, δηλαδή την ΟΣΕ ΑΕ. 
 

Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) αυξάνεται το φυσικό 

αντικείμενο με Συμπληρωματική Σύμβαση, υπογραφομένη κατά το άρθρο 334 του Βιβλίου 

ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, β) εγκριθούν αρμοδίως 

αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016, γ) δοθεί 

παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως της Συμβάσεως με αναθεώρηση της αμοιβής του. 
 

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και το κέρδος του μέχρι την ολοκλήρωση 

και παράδοση των εργασιών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να ζητήσει 

συμπληρωματική αποζημίωση πέρα από αυτή που αναγράφεται στην Σύμβαση. 

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση της αμοιβής του Συμβούλου.  

Διευκρινίζεται ότι : 

(α)       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για όλες τις 

εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, 

Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως: ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κλπ. 

(β)     Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος 

αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την πληρωμή κάθε 

Λογαριασμού. 
 

4.2 - Τα στοιχεία της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

4.2.1   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αμείβεται επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του 

αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές 

μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων. Περαιτέρω, η τμηματική 

καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο  ρυθμίζεται βάσει του άρθρου 334 του Βιβλίου ΙΙ σε 

συνδυασμό με το άρθρο 186 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα: 

 
α) Με την υπογραφή της σύμβασης, όπως  προβλέπεται  στη  Διακήρυξη ,  χορηγείται  

στον ανάδοχο  άτοκη  προκαταβολή  που  ανέρχεται  σε  ποσοστό  δέκα πέντε τοις  

εκατό (15%) της συνολικής συμβατικής αμοιβής, έναντι ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 

4412/2016. 

β)  Μετά την υποβολή της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, κάθε φάσης  κατόπιν  

συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι 

εγγυήσεις του προηγούμενου  εδαφίου  και  καταβάλλεται  επιπλέον  ποσοστό 

πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της αμοιβής. 

δ) Με την  υποβολή της Τελικής Αξιολόγησης και του Τεχνικού φακέλου επιπλέον 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 

ε) Μετά την τελική παραλαβή των παραδοτέων καταβάλλεται το  υπόλοιπο της 

αμοιβής δέκα τοις εκατό (10%) και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης 
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Στην περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν κάνει χρήση του δικαιώματος προκαταβολής, η 

αμοιβή της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης διαμορφώνεται στο 70%. 
 

4.2.2  Για   την   πληρωμή   του   ο   ΑΝΑΔΟΧΟΣ   συντάσσει   και   υποβάλλει   Λογαριασμούς 

Πληρωμής, οι οποίοι συντάσσονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και στους οποίους 

αναγράφονται: 
 

I. Το είδος των εργασιών. 

II. Οι συγκεκριμένες ολοκληρωθείσες εργασίες. 

III.    Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις ολοκληρωθείσες 

εργασίες, την μεγίστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών.   Σε   περίπτωση   συμπράξεως   συνυποβάλλεται    ο    ισχύων    πίνακας  

επιμερισμού    της    αμοιβής   στα   μέλη της,    ενώ   σε  περίπτωση   ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

κοινοπραξίας, την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την  επιμερίζει στα 

μέλη της με ευθύνη του. 

IV. Το πληρωτέο ποσό. 

V. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 

4.2.3  Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
 

I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

III.  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο αφορά στον ίδιο, αν πρόκειται 

για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους 

απασχολούμενους με Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, κλπ), όταν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την 

ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 

IV.   Διπλότυπα   γραμμάτια   καταβολής   κρατήσεων   (Τ.Ε.Ε.,   ΕΦΚΑ,   ΕΜΠ   με   το 

χαρτόσημό τους και ΟΓΑ χαρτοσήμου, χαρτόσημα κλπ).  
 
4.2.4  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται ακόμη να προσκομίσει, κατ΄ αίτηση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την Ελληνική Νομοθεσία για την πληρωμή 

της απαιτήσεως. 
 

 

4.3 - Νόμισμα αμοιβής ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
4.3.1  Τα τιμολόγια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές, που θα 

διεκπεραιώνονται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και συμφώνως προς 

την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 
 
4.3.2   Όλα τα στοιχεία της αιτήσεως πληρωμής θα παραδίδονται υποχρεωτικώς και σε δισκέτα σε 

ψηφιακή μορφή της επιλογής της Υπηρεσίας. 

 
 

Άρθρο 5 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

5.1 - Εγγύηση Καλής Εκτελέσεως 
 
5.1.1  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτελέσεως, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της 
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σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. (συμφώνως προς τη παράγραφο 1β του άρθρου 302 του Ν. 

4412/2016 ). 

 
5.1.2  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε   

από   το   Ε.Τ.Α.Α.   –   Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.   ή   παρέχεται   με   γραμμάτιο   του   Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
5.1.4 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα Ελληνικά) περιέχεται στο Παράρτημα ΙV του τεύχους της 

Διακηρύξεως. 
 
5.1.5  Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 

συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 

συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

5.2 - Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 
5.2.1   Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της συμβάσεως και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέως ή του 

κυρίου του έργου έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο 

σύνολό τους μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
5.2.2  Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα 

εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται 

μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
 
5.2.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 

(παράγραφος 1β του άρθρου 302 του ν. 4412/2016), οπότε η επιστροφή στον ΑΝΑΔΟΧΟ 

μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Συμβάσεως ή αποδέσμευση της 

εγγύησης γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη κείμενη νομοθεσία καθώς και στη 

σχετική με αριθμό 3003 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας. 
 
5.2.4   Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για 

αποζημίωση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ εάν υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
 

Άρθρο 6 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

6.1 - Συνολική προθεσμία 
 
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της Σύμβασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού. 
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται στην στο άρθρο 

12 της Διακήρυξης. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως τα Παραδοτέα που  

περιλαμβάνονται στη Σύμβαση αυτή συμφώνως προς τα Συμβατικά Τεύχη. 
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6.2 – Τμηματικές  προθεσμίες 
 

6.1.2.   Οι τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων της παρούσης 

συμβάσεως, συμφώνως προς το άρθρο 335 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 184 

του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, είναι: 

1Ο Παραδοτέο «Προκαταρκτική Έκθεση Αξιολόγησης της συμμόρφωσης, σε 40 ημέρες από την 

χορήγηση του φακέλου πλήρους τεκμηρίωσης του έργου Ραδιοκάλυψης GSM-R. 

2Ο Παραδοτέο «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της συμμόρφωσης  μαζί με το Πιστοποιητικό «ΕΚ» 

και τον αντίστοιχο Τεχνικό Φάκελο, σε 20 ημέρες από την χορήγηση των συμπληρωματικών 

στοιχείων, που απαιτούνται για την πλήρη επαλήθευση του συστήματος  

 
 

6.3 - Ποινικές ρήτρες υπέρβασης Συνολικής Προθεσμίας 
 

Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται 

εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το 

άρθρο 185 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016  

Στην περίπτωση της σύμβασης αυτής ως καθαρός χρόνος ορίζεται το διάστημα των εξήντα (60) 

ημερών. 
 
 
Η  επιβολή  ποινικών  ρητρών δεν στερεί  από  τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 
 

6.4 - Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών 
 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης τμηματικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,1% της 

συμβατικής αμοιβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στον άρθρο 185 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7 - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται για την αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων του, συμφώνως προς 

τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους συμβατικούς όρους, τις εφαρμοζόμενες σχετικές 

διατάξεις και νόμους και οι αξιώσεις του ΕΡΓΟΔΟΤΗ για ελαττώματα ή παραλείψεις που 

παραγράφονται μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την ημερομηνία παραλαβής της σύμβασης 

(άρθρο 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 188 § 1 και 5 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 8 - ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

8.1 - Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

8.1.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, συνοδεύον την Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, 

«Τεύχος Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και  Οικονομικού Αντικειμένου» καθώς και τις 

απορρέουσες από την Σύμβαση ευθύνες, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική 

κρίση. 
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8.1.2  Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κληθεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού 

(του ΕΡΓΟΔΟΤΗ) και τρίτου, υποχρεούται να ενεργήσει συμφώνως προς τις διατάξεις 

της Συμβάσεως. Εάν από την Σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσεως του, απευθύνεται 

στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για σχετικές οδηγίες. 
 
8.1.3  Με  την  λήξη  της  Συμβάσεως,  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να  επιστρέψει  στον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ό, τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 
 
8.1.4  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να  προειδοποιεί  εγγράφως  τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ  για 

περιπτώσεις συγκρούσεως συμφερόντων, (άρθρο 262 του Ν. 4412/2016 περί Συγκρούσεων 

Συμφερόντων), ενώ δεν επιτρέπεται να εργάζεται παραλλήλως σε εργασίες, από τις οποίες 

προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 
 

8.2 - Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
 

Απαγορεύεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των απορρεόντων 

εκ της Συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εκτός των προβλεπομένων στον νόμο 

4412/2016 περιπτώσεων (άρθρο 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 195 του Βιβλίου Ι 

του Ν. 4412/2016). Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν αποφάσεως της 

Προϊσταμένης Αρχής μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 
 

8.3 – Εμπιστευτικότητα - Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 

8.3.1   Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης Συμβάσεως αλλά και μετά την λήξη ή λύση 

αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και 

Διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, 

οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία, μελέτες, σχέδια ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του 

κατά την εκτέλεση των εργασιών της Συμβάσεως. 
 
8.3.2    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, αμέσως ή εμμέσως, σε δημόσιες ή δια του Τύπου 

ανακοινώσεις σχετικώς με την Σύμβαση ή τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 
 

8.4 – Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 

8.4.1   Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οργανωτική ή εφευρετική 

ιδέα, λύση τεχνικού προβλήματος, προϊόν ή διαδικασία, η οποία θα παρασχεθεί σ' αυτόν 

από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή θα διαμορφωθεί ή αναπτυχθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση της 

παρούσης Συμβάσεως. 
 
8.4.2 Όλα τα δικαιώματα επί της συμβάσεως, τα οποία θα εκπονηθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, 

συμπεριλαμβανομένων όλων και χωρίς περιορισμό των χαρτών, σκαριφημάτων, 

σημειώσεων, εκθέσεων, μελετών, σχεδίων, στοιχείων και του λογισμικού, το οποίο θα 

αναπτυχθεί, θα ανήκουν αποκλειστικώς στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ με την καταβολή του Συμβατικού 

Τιμήματος ή του αντίστοιχου τιμήματος αυτού, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται να 

χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτών χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδική 

εξουσιοδότηση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 
 
8.4.3  Όλα τα έγγραφα (τεύχη, κ.ο.κ.) τα οποία θα συνταχθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ (και τους 

προστηθέντες του) στο πλαίσιο εκτελέσεως της Συμβάσεως, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ, θα είναι πάντοτε στην διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά την 
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διάρκεια ισχύος της Συμβάσεως και θα παραδοθούν στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά τον 

προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη χρόνο ή άλλως κατά την καθ' 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Συμβάσεως. 
 
8.4.4  Αν είναι υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική 

μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωση τους και με οδηγίες για την 

ανάκτηση / διαχείριση τους. 
 

8.5 - Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 

8.5.1  Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 

επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον ΑΝΑΔΟΧΟ (ή τους προστηθέντες 

του)  ή  από  τις  υπηρεσίες  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  με  την  βοήθεια  /  καθοδήγηση  του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς από αναλυτικό υπόμνημα, περιλαμβάνουν: 
 

o τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

o την ονομασία του χρησιμοποιηθέντος λογισμικού και τα στοιχεία του 

συντάκτ η και του ιδιοκτήτη του και 

o σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των  μεθόδων,  των  

παραδοχών υπολογισμού,   του   τρόπου   συμπλήρωσης   των   

δεδομένων,   έτσι   ώστε   οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 

ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 
 

8.5.2   Όλη  η  τεκμηρίωση  των  παραδοτέων  (Εκθέσεις, κ.λ.π.) θα παραδίδεται πέραν της 

έντυπης μορφής, υποχρεωτικώς και σε ψηφιακή μορφή σε περιβάλλον MS-WINDOWS. 
 
8.5.3  Συγκεκριμένως, θα πρέπει να παραδίδονται τα ψηφιακά αρχεία εφαρμογών γραφείου σε 

τελευταία έκδοση του ΜS–Office Prof., και για όλα τα υπόλοιπα ψηφιακά αρχεία θα δίνονται 

γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία για το είδος της εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί από 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

8.6 - Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

8.6.1  Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είτε 

χρησιμοποιεί ήδη είτε θα αγοράσει για να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να τα θέσει στην 

διάθεση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, όποτε του ζητηθεί. 
 
8.6.2  Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, έχει όμως ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 

περιορισμούς για θέματα σχετιζόμενα με το Τεχνικό Αντικείμενο της Συμβάσεως. 
 

8.7 - Φορολογικές υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

8.7.1    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (και σε περίπτωση ένωσης/συμπράξεως όλα τα μέλη της) υποχρεούται 

να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 

ενδεικτικώς: 
 

o την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(ΔΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 
Φ.Π.Α., κλπ. 

o την τήρηση βιβλίων συμφώνως προς την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία. 



Σελίδα 18 από 25 

 

o την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών 

εισφορών των εργαζομένων του. 
 

8.7.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες Ελληνικές 

Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 

8.8 - Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Προσωπικό του 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (και τα μέλη του σε περίπτωση ένωσης/συμπράξεως) υποχρεούται να εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις του, απορρέουσες από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία για 

το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της Συμβάσεως. 
 

8.9 - Ειδικές Διατάξεις 
 
8.9.1  Κάθε Παραδοτέο θα αναφέρει υποχρεωτικώς τους υπευθύνους, τους κυρίους   συντάκτες   

και   τους   τεχνικούς   συνεργάτες   του   ΑΝΑΔΟΧΟΥ   (μέλη   της δηλωθείσης ομάδας) οι 

οποίοι και θα τα υπογράψουν. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που θα ασχοληθεί με την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις ΤΠΔ, πρέπει να είναι άτομα με την τεχνική και 

επαγγελματική κατάρτιση και πείρα, η οποία απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, οι 

οποίες τους έχουν ανατεθεί. Τεύχη, μη φέροντα τις υπογραφές των υπευθύνων και των 

κυρίων συντακτών, δεν θα παραλαμβάνονται. 
 
8.9.2.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να απαιτήσει την 

εξαίρεση  από  τις  εργασίες  ελέγχου,  κάθε  ατόμου,  το  οποίο  δεν  θεωρεί  ικανό.   

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την σωστή συμπεριφορά του προσωπικού του για όλο 

το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
8.9.3   Με μέριμνα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να παραδοθεί το σύνολο του Αρχείου της Σύμβασης στην 

τελική του μορφή, σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) ώστε τα σχετικά κείμενα εγγράφων, σχεδίων  

κλπ.  να  είναι  πλήρως  εκτυπώσιμα,  αναζητήσιμα  και  επεξεργάσιμα (προνοώντας για την 

μετατροπή των όποιων σαρωμένων έγγραφων μόνο μέσω της χρήσης λογισμικού OCR, 

ώστε να μην είναι απλά αρχεία εικόνας ή PDF). 

 
 

Άρθρο 9 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ.Π.) 
 

9.1 - Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
 
9.1.1   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), 

είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, εντός 

του χρόνου της παραγράφου 9.4 της παρούσης. 
 
9.1.2    Απαίτηση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ είναι η τήρηση από τον Ανάδοχο διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 

στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί αρχείο με αποδεικτικά 

στοιχεία τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών, στο οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου σε όλη τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας (για την 

Σύμβαση). 
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9.2 - Συντονισμός 
 

9.2.1 Ο οριζόμενος κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού εκπρόσωπος της ομάδας του 

Κοινοποιημένου Οργανισμού ενεργεί ως συντονιστής αυτής και είναι υπεύθυνος για τον 

συντονισμό όλων των μελών της ομάδας. Ο συντονιστής έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. 

Όλες οι επιμέρους εκθέσεις που συντάσσονται από την ομάδα του Κοινοποιημένου 

Οργανισμού, θα υπόκεινται στη διαδικασία διατμηματικού ελέγχου που προβλέπεται στο 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου. Ένα ειδικό φύλλο υπογραφών, που θα καταδεικνύει τη 

συμμόρφωση προς την ως άνω διαδικασία, θα  επισυνάπτεται  σε  κάθε  έκθεση  που  

υποβάλλεται  στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 

9.3 - Αρχειοθέτηση 
 
 

9.3.1  Γενικά 

Όλα τα Παραδοτέα θα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Για τα 

ψηφιακά στοιχεία της αξιολόγησης ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης. 
 

9.3.2  Προδιαγραφές για Παραδοτέα 
 

Όλα τα παραδοτέα στοιχεία θα υποβάλλονται στην υπηρεσία με το καθιερωμένο σύστημα 

κωδικοποίησης των παραδοτέων του Αναδόχου ως Κοινοποιημένου Οργανισμού, (2) 

αντίγραφα των τευχών. Για παραδοτέα σταδίου μετά την έγκριση θα υποβάλλονται από 

τον Ανάδοχο στην Διευθύνουσα υπηρεσία τρία (3) αντίγραφα και μία πρωτότυπη σειρά. 

 
9.3.3  Κατάσταση Στοιχείων Παραδοτέων 

 
Κάθε υποβολή θα συνοδεύεται από μία Κατάσταση Στοιχείων Παραδοτέων, όπου θα 

καταγράφεται το καθεστώς έγκρισης της τρέχουσας και των προηγούμενων 

αναθεωρήσεων των εγγράφων της υποβολής και θα είναι συμβατή με τα αναφερόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. Υπογραμμίζεται ότι τα τελικώς εγκρινόμενα στοιχεία Παραδοτέων 

θα φέρουν ιδιαίτερη σήμανση της υπηρεσίας. 
 

9.3.4  Υποβολές σε ηλεκτρονική μορφή 
 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 
 

9.4 - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  (Π.Π.Ε.) 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για την Ποιότητα όπως αυτές προβλέπονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία, τα Διεθνή Πρότυπα και το Σύστημα Ποιότητας του «ΟΣΕ Α.Ε.» και 

να εκτελέσει τις Υπηρεσίες αξιολόγησης εφαρμόζων τους ισχύοντες Εϋρωπαϊκούς Κανονισμούς, 

Πρότυπα και τις μεθόδους και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, σε όλες τις φάσεις της. 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης της σύμβασης να εκπονήσει 

και να εφαρμόσει Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) για το έργο, συντομογραφικά Π.Π.Ε., όπως 

αυτό προβλέπεται από την υπ' αριθ. ΔΕΕΠΠΟΙΚ 502/13-10-2000 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

1265 / Τεύχος Β’/18-10-2000). 

 
Το Π.Π.Ε.  θα αναπτύσσεται/ συντάσσεται συμφώνως προς την υπ' αριθμ.ΔΙΠΑΔ/οικ/501/1- 

7-2003 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 928/ΤεύχοςΒ’/4-7-2003, καθώς και 

συμφώνως προς το πρότυπο ΙSΟ 10005:1995 ή κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα 

Ποιότητας, το οποίο και θα κατονομάζεται. 
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Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να προσδιορίζονται - περιλαμβάνονται στο Π.Π.Ε., 

αναφέρονται σε Παράρτημα, το οποίο θα συνοδεύει τα συμβατικά τεύχη αποτελώντας 

αναπόσπαστο τμήμα τους και το οποίο θα δίδεται στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της 

Συμβάσεως. 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, πρέπει να υποβάλλει το Π.Π.Ε. σε δύο (2) αντίτυπα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

του ΟΣΕ Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Συμβάσεως. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών να επιστρέψει εγκεκριμένο το 

ένα αντίτυπο στον Ανάδοχο ή, αν δεν το εγκρίνει, να το συνοδεύσει με τα σχόλια της και τις τυχόν 

προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του Π.Π.Ε., απαιτούμενη κατά την 

διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης της σύμβασης, ελέγχου κτλ των παραδοτέων, υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία (ΟΣΕ Α.Ε.) προς έγκριση. 
 
Ακολούθως, τα εγκεκριμένα Έγγραφα του Π.Π.Ε., αποτελούν τα  «Ελεγχόμενα Έγγραφα», τις 

προβλέψεις των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εφαρμόζει κατά την εκτέλεσης της σύμβασης. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών  

πρέπει  να  ορίσει  έναν  Υπεύθυνο  για  θέματα  Ποιότητας,  ο  οποίος  θα  τύχει  της εγκρίσεως 

της Υπηρεσίας (ΟΣΕ Α.Ε.). Ο Υπεύθυνος αυτός μπορεί να μεταβιβάσει καθήκοντα του  σε 

συγκεκριμένο  έμπειρο προσωπικό  του Αναδόχου, μόνο με σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ  10 -Γενικά  Μέτρα  Ασφάλειας  κατά  την  εκτέλεση  

εργασιών επί τόπου επιθεωρήσεων 
 
 

Για  τις  εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  στο  πλαίσιο  επιθεωρήσεων  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

οφείλει να καταρτίσει επιμέρους ΣΑΥ και να συμπεριλάβει εκτίμηση των κινδύνων, μέτρα και 

κανόνες ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται ώστε οι εργασίες να πραγματοποιούνται κάτω από 

ασφαλείς συνθήκες. 
 
Γενικότερα, μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας που  

πρέπει  να  τηρούνται  ή  που  εύλογα  θα  απαιτηθούν  από  την  Επίβλεψη,  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

πρέπει να εξασφαλίζει ιδίως για τους υπαίθριους χώρους εργασιών την ασφάλεια των 

εργαζομένων του. 
 
Αναφέρεται  ότι,  σύμφωνα  με  την  Ελληνική  Νομοθεσία,  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει  να λαμβάνει 

συλλογικά μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους ώστε να αποφεύγονται ανασφαλείς 

καταστάσεις όσο το δυνατό περισσότερο ή αυτές να περιορίζονται επαρκώς με τεχνικά μέσα, με 

μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 

Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προμηθεύσει το προσωπικό του με τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

ατομικής προστασίας (Π.Δ. 396/1994). 
 
Εργασίες  πλησίον  ή  επάνω  σε  υπάρχουσα  σιδηροδρομική  γραμμή  με  ή  χωρίς 

ηλεκτροκίνηση 
 
Όταν  πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις πλησίον ή επάνω σε υφιστάμενη γραμμή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

οφείλει να τηρεί τους σχετικούς κανονισμούς / οδηγίες / διαδικασίες του «ΟΣΕ Α.Ε.» για: 
 

(α)    εργασίες επιδομής, 
 

(β)    εργασίες πλησίον Παγίων Εγκαταστάσεων Ηλεκτρικής Έλξης. 
 

Οι εργασίες πλησίον ή επάνω σε υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή υλοποιούνται αποκλειστικά 

από πιστοποιημένο προσωπικό και έπονται πάντοτε σχετικής ενημέρωσης της «ΟΣΕ Α.Ε.». 
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    Μέσα Ατομικής Προστασίας 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χορηγήσει στο προσωπικό του και σε εκπροσώπους του 

«ΟΣΕ Α.Ε.» και στους επισκέπτες τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ). 
 
Όλα τα ΜΑΠ πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις της Νομοθεσίας, να φέρουν το σήμα 

«CE» (το οποίο αποδεικνύει ότι συμφωνούν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα) και να είναι πιστοποιημένα 

με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα «ΕΝ» (που αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που θα πληρούν, ανάλογα 

με την εργασία για την οποία προορίζονται). 
 
Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω κατάλογος ΜΑΠ: 

 

 Κράνη. 

 Παπούτσια ασφαλείας. 

 Γάντια  για  προστασία  από  μηχανικούς,  χημικούς,  θερμικούς  ή  ηλεκτρικούς κινδύνους. 

 Μάσκες απλές ή με φίλτρα για την  προστασία από σκόνες, καπνούς, επικίνδυνα αέρια ή 

ατμούς. 

 Προστατευτικά  γυαλιά  ή  προσωπίδες  για  την  προστασία  από  

εκτοξευόμενα σωματίδια, ακτινοβολία, σκόνη κ.ά. 

 Ωτοβύσματα ή ωτασπίδες σε χώρο με θόρυβο που υπερβαίνει τα 85dB. 

 Ζώνες ασφαλείας για εργασίες σε ύψος, μαζί με τον απαραίτητο 

συνοδευτικό εξοπλισμό  προστασίας,  για  τις  θέσεις  εργασίας  που  υπάρχει  

κίνδυνος  από πτώση  και  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  εφαρμογής  άλλου  

συλλογικού  μέτρου προστασίας. 

 Προστατευτικό  ρουχισμό,  ιδιαίτερα  για  εργασίες  κοντά  σε  δ ρόμο  ή  κοντά  

σε σιδηροδρομική γραμμή. 

 

Άρθρο 11 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 

11.1 - Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

Ειδικότερα, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο Τεύχος Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, το 

αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στην Διακήρυξη. 

Μετά την παράδοση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης, όπου θα επισημαίνεται αναλυτικά τυχόν 

έλλειψη στοιχείων τεκμηρίωσης απαραίτητων για την τελική αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ο ΟΣΕ 

υποχρεούται εντός 15 ημερών για την χορήγηση των στοιχείων που λείπουν, ώστε να εκδοθεί η 

Τελική Έκθεση αξιολόγησης . 
 

11.2 - Έγκαιρη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον ΑΝΑΔΟΧΟ, κατά τους όρους 

του Ν.4412/2016 και της παρούσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της παρούσας. 
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Άρθρο 12 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

12.1 - Καλόπιστη εφαρμογή της Συμβάσεως 

 

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους 

με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οιασδήποτε διαφωνίας τους επιλύεται κατά τα 

λοιπά, συμφώνως προς τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου (ανάλογη εφαρμογή του Βιβλίου IV 

(άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016, το άρθρο 41 του Ν. 3316/2005). 

 

12.2 - Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

 

12.2.1  Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Εάν υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις ή 

όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο εκάστοτε κατισχύον, 

όπως ορίζεται στην Διακήρυξη. 
 
12.2.2   Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται προ της υπογραφής  

της  Συμβάσεως,  αν  τούτο  δεν  αντιβαίνει  στην  δεδικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει 

μονομερώς τους ληφθέντες υπ' όψιν των διαγωνιζόμενων για τη διαμόρφωση της 

προσφοράς τους όρους των συμβατικών τευχών. 

 

12.3 - Ανωτέρα βία 

 

12.3.1  Αν κατά την εκτέλεση της Συμβάσεως επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας 

βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένως ευρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 

ευθύνης των συμβαλλομένων, έκαστον των μερών δικαιούται να αναστείλει την 

εκπλήρωση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  εφ'  όσον  αυτά  τα  γεγονότα  ή 

περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το ως άνω δικαίωμα υφίσταται μόνο 

στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο 

ή την Σύμβαση. 
 
12.3.2  Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, καταστάσεων 

απαιτητών προ της επελεύσεως των ως άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

 
 

Άρθρο 13 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

13.1 – Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της - Συμπληρωματικές 

Υπηρεσίες 
 

13.1.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Σχετικά 

με την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της,  ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 337 του Ν.4412/2016. 
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13.1.2 Για τις Συμπληρωματικές υπηρεσίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 334 του Βιβλίου ΙΙ 

σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

 

13.2 - Έκπτωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

13.2.1 Εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραβιάζει τις εκ της Συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 

έκπτωτος με αιτιολογημένη απόφαση της Προïσταμένης Αρχής. Συμφώνως προς το άρθρο 

334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 160 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 (εφόσον 

συντρέχουν οι περιπτώσεις της § 2 του άρθρου 160), η διαδικασία εκπτώσεως κινείται 

υποχρεωτικώς. Μετά την οριστικοποίηση της εκπτώσεως εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και 

καταπίπτει υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ η εγγύηση καλής εκτελέσεως. Τυχόν επιβληθείσες 

ποινικές ρήτρες για υπέρβαση προθεσμιών οφείλονται αθροιστικώς και επιπλέον 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 
 
13.2.2  Αν διαλυθεί η Σύμβαση και κηρυχθεί έκπτωτος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, τότε οι κατατεθείσες στην 

«ΟΣΕ Α.Ε.» Εγγυητικές Επιστολές, καταπίπτουν σε όφελος του ΟΣΕ Α.Ε. συμφώνως 

προς το άρθρο 302 του  Βιβλίου ΙΙ του  Ν.4412/2016, επιφυλασσομένων τυχόν άλλων 

δικαιωμάτων του ΟΣΕ ΑΕ κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς αποζημίωση λόγω επιβολής 

ποινικών ρητρών. 
 

13.3 - Διάλυση της Σύμβασης 
 

13.3.1  Για το δικαίωμα στη μονομερή λύση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 

338 του Ν.4412/2016, ενώ για την διάλυση της σύμβασης και την αποζημίωση του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε περίπτωση διάλυσης, ισχύουν, συμφώνως προς το άρθρο 334 του Βιβλίου ΙΙ, 

τα αναφερόμενα αντιστοίχως στα άρθρα 192 και 194 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016. 

 

13.3.2 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση υπηρεσιών 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

α) η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση  η  οποία  θα  απαιτούσε  νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του Ν.4412/2016, 
 
β) εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 305, 

 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία 

έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 
 
13.3.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών και επιπλέον αίτημα για λύση 

της σύμβασης, απευθυνόμενα στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, προσδιορίζει   την   ζητούμενη 

αποζημίωση  του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας 

συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διαλύσεως. Εφόσον ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  συναινεί  στη  ματαίωση  της  διαλύσεως,  η  Σύμβαση  συνεχίζεται 
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ανεξαρτήτως των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών 

προθεσμιών. 

13.3.4 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Συμβάσεως ή δεν λυθεί αυτή 

πρόωρα για κάποιον από τους νομίμους λόγους, η Σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί 

και  παρά  την  ενδεχόμενη  λήξη  των  συμβατικών προθεσμιών  και  των  παρατάσεων 

αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το 

άρθρο 193 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016. 
 

13.4 – Υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Σε ότι αφορά στην υποκατάσταση/αντικατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο σύνολο ή μέρος της 

παρούσης συμβάσεως ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το 

άρθρο 195 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016. 
 

13.5 - Παρατάσεις Προθεσμιών 
 

Για τις παρατάσεις των προθεσμιών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 334 του Βιβλίου ΙΙ σε 

συνδυασμό με το άρθρο 184 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 

εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 334 του Βιβλίου ΙΙ σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016. 

13.5.1 Οι  προθεσμίες  μπορούν  να  παρατείνονται  με  απόφαση  της  Προϊσταμένης  Αρχής, 

ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες 

πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι 

καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού 

χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου 

τεχνικού συμβουλίου. 

13.5.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τις εν τω μεταξύ 

χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτησή του ή συναίνεση του 

και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται το 

χρονικό  διάστημα  που  ανέρχεται  σε  ένα  τρίτο  (1/3)  της  συνολικής  προθεσμίας  και 

πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται 

παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, 

στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από 

αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. 

Στις συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προθεσμίες 

εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης. 
 

13.6 - Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου αυτής 
 

13.6.1 Για την έγκριση - παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου  334  του  Βιβλίου  ΙΙ  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  189  του  Βιβλίου  Ι  του 

Ν.4412/2016. 

13.6.2 Η λήξη της Συμβάσεως, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι προώρου λύσεως (έκπτωση 

του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή διάλυση της Συμβάσεως), πιστοποιείται με την παραλαβή όλω 

των παραδοτέων και εργασιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και την έκδοση σχετικής αποφάσεως 

από την Προïσταμένη Αρχή. Η παραλαβή γίνεται μετά από την έγκριση και την έκδοση 

βεβαιώσεως  περαιώσεως  των  εργασιών,  όπου  βεβαιώνεται  εγγράφως  από  τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και εφόσον αυτός 
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έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της 

Συμβάσεως. Για την έγκριση και την παραλαβή της Συμβάσεως, ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 338 του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016 (Δικαίωμα μονομερούς λύσης 

σύμβασης). 

13.6.3 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ συμφώνως προς το 

σχετικό άρθρο της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων, μετά την έκδοση από τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) της αντίστοιχης βεβαιώσεως περαιώσεως των 

υπηρεσιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021  
 
 

Σύνταξη 
 
 
 
 
 
 

Εύα Γιαννακίδου 

Ο Δ/ντής ΔΙΣΣΥ 
 
 
 
 
 
 

Κ. Μουρουδέλης 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
& Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

Σπυρίδων Κ. Πατέρας 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :99200192 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΑΡΟΛΟΥ 1-10437 ΑΘΗΝΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Μουρουδέλης 

- Τηλέφωνο: 210-5297511 

- Ηλ. ταχυδρομείο: k.mouroudelis@osenet.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ose.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «Αξιολόγηση και έκδοση Πιστοποιητικού «ΕΚ» συμμόρφωσης του υφιστάμενου 

συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς – 

Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, Κιάτο –Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο 

και Οινόη – Χαλκίδα, με τον  Κανονισμό ΕΕ 919/2016». 

 

CPV: 71330000-0 

- Κωδικός ΑΔΑ: 6Υ2Ω46ΨΧΕΔ-9ΦΧ 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 2259 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:k.mouroudelis@osenet.gr
http://www.ose.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του, σύμφωνα 

με το άρθρο 17.1 της Διακήρυξης 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 

 

 

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

4) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων που 

αναφέρονται στο άρθρο 19.2.1 της 

Διακήρυξης, διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως 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). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
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"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxi Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xxxiii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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