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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 

Αναθέτων Φορέας: 

Επωνυμία ΟΣΕ Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Καρόλου 1-3 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10437 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 632 

Τηλέφωνο 210-5297261 

Φαξ 210-5225770 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  l.giannakopoulou@osenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ε.Γιαννακοπούλου 

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

Διεύθυνση του προφίλ Αναθέτουσας Αρχής στο 
διαδίκτυο (URL) 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Ο Αναθέτων Φορέας είναι o Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. που έχει συσταθεί ως ανώνυμη 
εταιρεία και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, μέτοχός της είναι 100% το ελληνικό 
Δημόσιο και ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι οι σιδηροδρομικές μεταφορές και η διαχείριση του 
δικτύου σιδηροδρομικών μεταφορών (231 του Ν. 4412/2016). 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.ose.gr  

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει το έργο θα διεξαχθεί με την 
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 (Ανοικτή διαδικασία). 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 
(Κωδικός εναρίθμου έργου 2017/ΣΕ67110003 – Κωδικός  ΣΑΕ 671/1 ). 

http://www.ose.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ose.gr/
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Χρηματοδοτικού  Μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»-Connecting EuropeFacility,Κωδ. ΣΑΕ 671/1.  

Η σύμβαση αφορά στην Πράξη με τίτλο «Υλοποίηση των TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI»/ “TAF/TAP-TSI Implementation in Greece: Design and 
Development of scalable TAF/TAP-TSI systems” η οποία έχει ενταχθεί στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» με βάση την υπ’ αριθ.: INEA/CEF/TRAN/M2016/1349973 σύμβαση χρηματοδότησης. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης αφορά στην υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας 
και του αντίστοιχου Πλάνου Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Υλοποίηση των TAF/TAP-TSI 
στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI»/ “TAF/TAP-TSI 
Implementation in Greece: Design and Development of scalable TAF/TAP-TSI systems”.   

Το Πλάνο Επικοινωνίας συντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου 
TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI»/ “TAF/TAP-TSI 
Implementation in Greece: Design and Development of scalable TAF/TAP-TSI systems”.   

Το Πλάνο Επικοινωνίας αποτελεί τμήμα του Υποέργου 1 της Πράξης TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα 
«Επικοινωνία - Διάχυση και εξειδίκευση των Εργαλείων Επικοινωνίας» και ειδικότερα αφορά στην 
ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου Προγράμματος Επικοινωνίας για τη διάδοση του έργου σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους και θεσμικά και λειτουργικά εμπλεκόμενους φορείς. Υπεύθυνοι για την υλοποίησή του 
θα είναι η Ομάδα Έργου του προγράμματος και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Ο.Σ.Ε., σε στενή συνεργασία 
με όλους τους ανωτέρω φορείς.  

Βασικά κριτήρια για το σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας ήταν οι στόχοι που θα πρέπει να 
επιτευχθούν στο πλαίσιο του έργου, αλλά και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση του 
δικαιούχου του έργου GRANT AGREEMENT No INEA/CEF/TRAN/M2016/1349973. Για τη σύνταξη της 
παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις καλές πρακτικές και 
από ανασκόπηση εκθέσεων και λοιπών μελετών σε ζητήματα διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών 
σιδηροδρόμων.  

Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ . 

Για κάθε τεχνική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δαληβίγκα Κων/νο, 
τηλέφωνο 210-5297463. 

 

1.3.2  Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ (24%) δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€), συνολικού 
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(74.400,00€)].  

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 
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Ο προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων Ενεργειών Προβολής & Δημοσιότητας, παρουσιάζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης 3.000,00 720,00 3.720,00 

2 Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την διάρκεια 
του έργου  

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

3 Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
υλικού  

15.000,00 3.600,00 18.600,00 

4 Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου σε 
τοπικό και εθνικό τύπο 

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

5 Διοργάνωση συναντήσεων  15.000,00 3.600,00 18.600,00 

7 Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας 4.000,00 960,00 4.960,00 

8 Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

9 Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 3.000,00 720,00 3.720,00 

 Σύνολο 60.000,00 14.400,00 74.400,00 

 

 

Δεν μπορεί να υποβληθεί προσφορά για μεμονωμένη/ες δραστηριότητα/τες. 

1.3.3 Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή αυτής.  

1.3.4 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 2.3.1 της παρούσας.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του ν.4782/2021 και 
των μεταβατικών αυτού διατάξεων, 

 Το Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 - 2013». 

 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,   
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 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»,  

 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 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 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. 

 Την υπ’ αριθμ.9081996/14/01/2020 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών 
Διαγωνισμών. 

 Την υπ’ αριθμ.9147777/10-08-2021  απόφαση του  Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
από την  15/09/2021  και ώρα  10.00 π.μ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  30/09/2021 και ώρα  10.00 π.μ 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 138550. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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  του  αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.ose.gr.  

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ose.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

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

 Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας. 
 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Η Σύμβαση  

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον Αναθέτοντα 
Φορέα 

4. Η προσφορά του Αναδόχου. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης: 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναθέτοντος Φορέα, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που 
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης 
υποβάλλει σχετική δήλωση εμπιστευτικότητας. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η ΟΣΕ ΑΕ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι  (6)  ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (συμμετοχής) και 4.1 (καλής εκτέλεσης) εκδίδονται 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. 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
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ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

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 ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

Η ΟΣΕ ΑΕ επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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 
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25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν 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) όταν η ΟΣΕ ΑΕ  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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

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

η/και 

γ) 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 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 ισχύ. 

2.2.2.3.  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν 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. 
Η ΟΣΕ ΑΕ  μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 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,  

(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) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. Ως τέτοια κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων νοείται κατά τεκμήριο και επί ποινή αποκλεισμού, τυχόν συμμετοχή μελών  
του προσωπικού του ΟΣΕ σε διοικητικά όργανα υποψήφιων οικονομικών φορέων, που μετέχουν σε 
διαγωνισμούς αυτού. 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν 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,  

(ζ) εάν 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 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΟΣΕ ΑΕ, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η ΟΣΕ ΑΕ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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. 

2.2.2.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.2.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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. 

2.2.2.8. 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. 

2.2.2.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης προς παρούσας σύμβασης και που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος προς Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από 
τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
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προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης.   

 2.2.4  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη πριν 
το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2017, 2018, 2019) ύψους μεγαλύτερου από το 100% του συνολικού 
Προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.  

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία (2016-2019) τεκμηριωμένη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, 
ήτοι στην παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας. 

Συγκεκριμένα ζητείται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει εκτελέσει 
τουλάχιστον τα εξής: 

Τουλάχιστον τέσσερα (4)  έργα αντίστοιχα σε αντικείμενο και πολυπλοκότητα με το υπό διακήρυξη,  τα 
οποία να καλύπτουν τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω συναφή αντικείμενα υπηρεσιών και να είναι 
αθροιστικά  ίσης ή μεγαλύτερης συμβατικής αξίας με το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου: 

 σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης 

 σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας  

 σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών  

 σχεδιασμός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού 

 σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως ενημερωτικές 
εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, video, ηλεκτρονικά banners κλπ. 

 

Ομάδα Έργου 

Η ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει να απαρτίζεται κατ’ ελάχιστο από: 

• Έναν Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με εμπειρία 
τουλάχιστον πέντε ετών (5) στη διαχείριση και τον συντονισμό έργων συναφών με την παρούσα 
σύμβαση.  

• Έναν Υπεύθυνο παραγωγής υλικού προβολής και προώθησης που διαθέτει αποδεδειγμένη 
πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία στην παραγωγή διαφημιστικών υλικών, και ή/και 
οπτικοακουστικών, ή/και διαδικτυακού ή/και έντυπων καταχωρήσεων. 

• Έναν digital expert με αποδεδειγμένη πενταετή (5) εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
προγραμμάτων προβολής στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωση. 

• Ένα μέλος της Ομάδας ‘Έργου με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συναφή έργα. 

• Μέλος Ομάδας Έργου που να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών (MSc) και αποδεδειγμένη πενταετή (ημερολογιακά έτη) εμπειρία στην υλοποίηση έργων 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/ και συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

• Μέλος Ομάδας Έργου που να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικών επιστημών . 



 

Σελίδα 16 

 

Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την προσκόμιση: 

• Αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της ομάδας έργου συνοδευόμενα από υπεύθυνες 

δηλώσεις κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού του.  

• Καταστάσεων με το προσωπικό τους, ενώ σε περίπτωση εξωτερικών συνεργατών θα προσκομίζεται 

επιπλέον υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης 

και δεσμεύονται για τη συνεργασία τους με τον οικονομικό φορέα για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

• Η εξειδίκευση τεκμηριώνεται με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ή με σχετικό διδακτορικό τίτλο.  

• Η επιμόρφωση τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις παρακολούθησης πιστοποιημένων σεμιναρίων από τον 

ΕΟΠΠΕΠ ή με βεβαιώσεις σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αναγνωρισμένων 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

• Η εμπειρία τεκμηριώνεται -στην περίπτωση που ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι ιδιωτικός- με βεβαίωση 

του φορέα ή/και επίσημα παραστατικά (τιμολόγια). Εάν ο φορέας/ιδιοκτήτης είναι δημόσιος θα 

πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων ή/και βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης αυτών. 

• Απλών ευανάγνωστων φωτοαντίγραφων τίτλων σπουδών. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης για την εφαρμογή των απαιτήσεων 
του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν. 3688/2008, που να 
είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν 
ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 το  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 
V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 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 συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης [ΕΕΕΣ] υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η ΟΣΕ ΑΕ 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   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 

 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η ΟΣΕ ΑΕ που αναθέτει τη 
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  
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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. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 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 Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 καταγωγής 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 έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, είτε απλή 
υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων του, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, είτε σχετικό πιστοποιητικό από την ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική 
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βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) και 
αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η ΟΣΕ ΑΕ  στο άρθρο 2.2.5 ανωτέρω. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο δημόσιο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συμβάσεων/έργων τα οποία εκτέλεσαν 
κατά τα τελευταία τρία έτη πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 
και ειδικότερα:  (α) απλά αντίγραφα σχετικών συμβάσεων ή αποσπάσματα αυτών, από τα οποία να 
προκύπτουν κατ’ ελάχιστον: (1) ο αντισυμβαλλόμενος και ο χρόνος σύναψης, (2) το αντικείμενο και η αξία 
της σύμβασης, (3) η διάρκεια της και (β) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και επιστολές που βεβαιώνουν 
ρητώς την προσήκουσα σύμφωνα με τους όρους της σχετικής συμβάσεως εκτέλεση της από τον υποψήφιο 
οικονομικό φορέα. 

Επίσης προσκομίζουν:  

i. Πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου τους, από τα οποία να προκύπτει 
σαφώς η γενική και ειδική εμπειρία. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για κάθε μέλος της ομάδας έργου που να δηλώνει ότι: α) τα 
στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή και ακριβή, β) έχουν λάβει γνώση και 
αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης, που αφορούν στη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου, 
και γ) σε περίπτωση επιλογής του διαγωνιζόμενου, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη της 
ομάδας έργου για το διάστημα που προβλέπεται από τη Σύμβαση. 

iii. Για τα στελέχη της Ομάδας Έργου που δεν ανήκουν στο δυναμικό του συμμετέχοντος, θα πρέπει 
να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 συνεργασίας του στελέχους με τον συμμετέχοντα 
για όλη τη διάρκεια του Έργου.  

iv. Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει στελέχη της Ομάδας Έργου, μόνο κατόπιν έγγραφης 
σύμφωνης έγκρισης του Αναθέτοντος Φορέα. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:  

Πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΥΕ) όπου θα 
περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, θα δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα 
καλύψουν, θα δηλωθεί η θέση στην ομάδα έργου, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα (Πίνακας 1) στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από 
τα Μέλη του συνόλου της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΥΕ): 

 Ονοματεπώνυμο Επωνυμία Μέλους 
Ένωσης 

Θέση στην Ομάδα 
Έργου 

Αρμοδιότητες / 
καθήκοντα 

Δεξιότητες / 
Γνωστικό 

πεδίο 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Όπου συμπληρώνεται:  

 Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της Ομάδας 
Έργου.  

 Στη 2η στήλη «Μέλους Ένωσης»: το μέλος της ένωσης προσώπων στην οποία απασχολείται το 
στέλεχος (υποψηφίου αναδόχου (αν πρόκειται για ένωση προσώπων σε ποιο από τα συμμετέχοντα 
μέλη της ένωσης).  

 Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη 
οργάνωση της Ομάδας Έργου.  

 Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά καθήκοντα που 
θα αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου.  

 Στην 5η στήλη «Δεξιότητες / Γνωστικό Πεδίο»: οι βασικές δεξιότητες και το γνωστικό πεδίο στο οποίο 
εξειδικεύεται το στέλεχος.  

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά ή ισοδύναμα, με πεδίο 
εφαρμογής σχετικό με τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο: 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν. 
3688/2008, που να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο 
και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από 
την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων 
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  
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α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται 
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,  

γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της ΟΣΕ ΑΕ.   

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, για την επιλογή του 
αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς με βάση 
την τεχνική τους προσφορά και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Η τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου αναδόχου θα βαθμολογηθεί με βάση τα κατωτέρω και με τους συντελεστές βαρύτητας που 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και ανάπτυξη κατάλληλου 

τρόπου προσέγγισης των προβλημάτων 

25% 

Κ2 Μεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης έργου 20% 

Κ3 Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες 

εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα 

και το χρονοδιάγραμμα 

25% 

Κ4 Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος/ 

εμπειρία της Ομάδας Έργου 

30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                   100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται το ανώτερο μέχρι τους 150 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
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Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

Β = 0,85 * (Ui / Umax) + 0,15 * (Βmin / Βi) 

Όπου Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

Ui = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

Umax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

Βi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 

θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις του Παραρτήματος I και τα υποδείγματα των 
παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της Διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
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56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 
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Η  ΟΣΕ ΑΕ μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:   

Α) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] , όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα V), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5  και  
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής οι αναθέτοντες φορείς, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους οικονομικούς φορείς, όταν 
οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης  των είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται H τεχνική προσφορά 
θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ΟΣΕ ΑΕ με το 
κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι καθώς και τα περιεχόμενα του 
Παραρτήματος IV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης (άρθρο 2.3 
της παρούσας), σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα I.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

- ‘Έκθεση η οποία να παρουσιάζει αναλυτικώς τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και να ακολουθεί 
την παρακάτω δομή: 

• Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης των 
προβλημάτων. 

• Ανάλυση και τεκμηρίωση κατάλληλου τρόπου υλοποίησης και οργάνωσης έργου. 

• Τεκμηριωμένη ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους 
με τα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. 
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• Πληρότητα δομής του οργανωτικού σχήματος, εμπειρία και λειτουργία ομάδας έργου. Περιγραφή 
της ομάδας έργου και την οργανωτική δομή της, η οποία θα διασφαλίζει την αποδοτική 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα περιγράφει με σαφήνεια όλους τους απαιτούμενους 
ρόλους και ευθύνες.  

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να αναφέρει στις 4 ανωτέρω ζητούμενες ενότητες με συγκεκριμένο και 
σαφή τρόπο την προτεινόμενη αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης ανά παραδοτέο για τα χρονικά στάδια 
του έργου και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει 
πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του 
έργου, από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο του 
έργου και της διακήρυξης. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα Παροχής Υπηρεσιών του 
Παραρτήματος VI της διακήρυξης. Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς είναι διαθέσιμος από τον 
Αναθέτοντα Φορέα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ, και στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3)% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20)%.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο ανθρωπομήνα θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 
έκπτωση.  

Οι προσφερόμενες τιμές θα κατανέμονται και ανά δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του 
Παραρτήματος IV.  

Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα 
ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο 
ανθρωπομήνα, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού 
αντικειμένου. Προσφερόμενος ανθρωπομήνας ο οποίος αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς 
τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, 
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κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες 
τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνεται 
και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

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

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
μηνών (12)  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΟΣΕ ΑΕ, πριν 
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η ΟΣΕ ΑΕ κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H ΟΣΕ ΑΕ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

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

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την   7/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο αναθέτων φορέας  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο αναθέτων φορέας  προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω προς λειτουργικότητας προς 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή1 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του  αναθέτοντα φορέα, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η ΟΣΕ ΑΕ 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  -     
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΟΣΕ ΑΕ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, ο οποίος πρόκειται να συμμετέχει στη  σύμβαση («προσωρινός 
ανάδοχος»), και τον καλεί να υποβάλει  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε 
μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσφέροντα να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του/τους. Η ΟΣΕ ΑΕ μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσφέρων (“προσωρινός ανάδοχος”) κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
ΕΕΕΣ  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της ΟΣΕ ΑΕ για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της ΟΣΕ ΑΕ η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της ΟΣΕ ΑΕ για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η ΟΣΕ ΑΕ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η ΟΣΕ ΑΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της ΟΣΕ ΑΕ κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της ΟΣΕ ΑΕ, 
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προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της ΟΣΕ ΑΕ η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η  ΟΣΕ ΑΕ ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η ΟΣΕ ΑΕ μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της ΟΣΕ ΑΕ και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της ΟΣΕ ΑΕ. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η ΟΣΕ ΑΕ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, έχει ισχύ αορίστου χρόνου και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
του τμήματος των παραδοτέων που παραλήφθηκε και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

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

4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη σύμβαση/ανάδοχος της σύμβασης δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην ΟΣΕ ΑΕ το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην ΟΣΕ ΑΕ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην ΟΣΕ ΑΕ κατά την 
ως άνω διαδικασία.  
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4.4.3. Η ΟΣΕ ΑΕ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης από την υπηρεσία παρακολούθησης και της προεγκρίσεως της τροποποίησης από 
την ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 για την 
τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων. 

4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.6.1. Η ΟΣΕ ΑΕ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται ως ακολούθως: 

Α) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την 

κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 

περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική 

παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 

μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 

υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 

κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο 

θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Β) Αναλογική καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή Έκθεσης Υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών του έργου του Έργου, αφού 

αφαιρεθεί: (i) το υπόλοιπο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση 

προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή  (3β) προκαταβολής 

και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής 

πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου ως ακολούθως: 

α) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον τρίτο (3ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Π.1, Π.3, Π.6, Π.7. 

β) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον έκτο (6ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.1 και την πρόοδο των Παραδοτέων Π.2, Π.4, 

Π.8. 

γ) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον δέκατο (10ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.4 και την πρόοδο των Παραδοτέων Π.2, Π.4, 

Π.8. 

δ) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον δέκατο τέταρτο(14ο) μήνα από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.1 και την πρόοδο των Παραδοτέων 

Π.2, Π.4, Π.8. 

δ) Το 20% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον δέκατο έκτο(16ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.1 και την πρόοδο των Παραδοτέων Π.2, Π.4, 

Π.8. και την ολοκλήρωση του έργου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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

α) Κράτηση 0,07% 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) 
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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, εφ’ όσον έχει τεθεί σε ισχύ. 

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%. 

5.2  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση ενδιαμέσων προθεσμιών της 
αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση: 

α) που η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής ή  

β) που οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
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Σε περίπτωση Ένωσης οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της ένωσης, τα οποία συμφωνείται 
να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 

 

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ 
ύλη αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και την εξαμελή (6) Ομάδα Διοίκησης του Έργου. 

6.1.2 Οι ανωτέρω θα έχουν δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα 
παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν 
κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την υποβολή των παραδοτέων (βλ. κεφ. 3.2 του Παραρτήματος Ι) ορίζονται προθεσμίες ανά 
Δραστηριότητα ως εξής: 

Α/Α Δραστηριότητες και παραδοτέα Κατάθεση παραδοτέου 

1 Π.1: Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης Τον 3ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

2 Π.2: Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την διάρκεια του 
έργου  

Στη λήξη της σύμβασης 

3 Π.3: Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού  Τον 2ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

4 Π.4: Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου σε τοπικό 
και εθνικό τύπο 

Στη λήξη της σύμβασης 

5 Π.5: Διοργάνωση συναντήσεων   

 Π.5.1: Διοργάνωση συνάντησης Υποέργου 2.1  Τον 6ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π.5.2: Διοργάνωση συνάντησης Υποέργου 4  Τον 10ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π.5.3: Διοργάνωση συνάντησης Υποέργου  Τον 14ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π.5.1: Διοργάνωση συνάντησης Ολοκλήρωσης Προγράμματος  Τον 16ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

6 Π.6:Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας Τον 2ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

7 Π.7: Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου Τον 2ο μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης 

8 Π.8: Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Στη λήξη της σύμβασης 

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
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του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2 της παρούσας. 

6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I και II της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

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

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

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

 

     
 

    AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    

                                                                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.ΠΑΤΕΡΑΣ  

  ΕΥ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

Η Ο.Σ.Ε Α.Ε. ιδρύθηκε το 1970 και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι Δημόσια Επιχείρηση 
Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα. Λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια 
υπό την εποπτεία του Κράτους. 

Όραμα της εταιρείας είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών 
μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικό τμήμα των 
διευρωπαϊκών δικτύων, ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών και των λοιπών φορέων για γρήγορη, 
ασφαλή, άνετη και οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας. 

Αποστολή της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο να: 

 Καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων. 

 Μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 

 Υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής 
της χώρας. 

 

O Όμιλος ΟΣΕ Α.Ε., αποτελείται: 

Α.    Από την Μητρική Εταιρεία (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), στην οποία ενσωματώθηκε στα τέλη του 2010, σύμφωνα με το 
νέο νομικό πλαίσιο, η πρώην θυγατρική Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. (πρώην Διαχειριστής της Υποδομής). Η μητρική 
εταιρεία καθορίζει τη συνολική στρατηγική και διαχειρίζεται την εθνική σιδηροδρομική υποδομή. 

Β.    Την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των σε εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων 
εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής υποδομής που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αμιγώς από εθνικούς πόρους. 

1.2 Οργανωτική δομή της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

 

Το παρόν οργανόγραμμα της εταιρίας απεικονίζεται στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα 1: Οργανόγραμμα ΟΣΕ 

 

Οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις του Οργανισμού είναι: 

1.2.1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προδιαγραφών και Κανονισμών είναι οι εξής: Κατάρτιση  και 
υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος και του επενδυτικού σχεδίου του ΟΣΕ 

• Σχεδιασμός του περιεχομένου και της διαδικασίας κατάρτισης του στρατηγικού και επιχειρησιακού 
προγράμματος και του επενδυτικού σχεδίου του ΟΣΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του θεσμικού 
πλαισίου, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες του ΟΣΕ και σύμφωνα με τις οδηγίες και 
κατευθύνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

• Εποπτεία υλοποίησης και αναφορά προόδου του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος και 
του επενδυτικού σχεδίου του ΟΣΕ και της θυγατρικής ΕΡΓΟ-ΣΕ, βάσει απαιτούμενων δεικτών 
αποτελεσματικότητας και μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί με την 
υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής. 
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• Διαχείριση της διαδικασίας εισήγησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος για έγκριση 
από το αρμόδιο Υπουργείο. 

• Κατάρτιση τριμηνιαίων απολογισμών του επιχειρησιακού σχεδίου και εισήγηση τους στη Διοίκηση της 
εταιρείας. Μέριμνα για τη βεβαίωση αυτών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέριμνα για υποβολή των 
εγκεκριμένων και των ελεγμένων απολογισμών στη Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και των λοιπών αρμόδιων Αρχών. 

• Εισηγήσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος της θυγατρικής του ΟΣΕ. 

• Σε περιπτώσεις αναγνώρισης αποκλίσεων στους τριμηνιαίους απολογισμούς άνω του 10% (στην 
ετήσια βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού), εισήγηση στη Διοίκηση της εταιρείας ενός 
Αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο θα επαναφέρει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
στην αρχική του πρόβλεψη. 

• Υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών προετοιμασίας για την εξεύρεση χρηματοδότησης μελετών 
βιομηχανικών και λοιπών συνδέσεων, έργων αναβάθμισης δικτύου και κατασκευής νέων γραμμών που 
έχουν ενταχτεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον Σιδηρόδρομο και έχουν κριθεί ως μεγάλης σημασίας για 
τον ΟΣΕ αλλά και για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και οι οποίες θα εκπονηθούν και υλοποιηθούν 
από την Διεύθυνση Έργων. 

• Τήρηση Στατιστικών Στοιχείων και Δεικτών και παρακολούθηση της πορείας του ΟΣΕ. 

Προετοιμασία - Ωρίμανση και Χρηματοδότηση έργων 

• Υποστήριξη των θυγατρικών του ΟΣΕ κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων και 
άλλων Προγραμμάτων Δράσης. 

• Διερεύνηση και ενημέρωση για πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του 
(προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, 
έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.). 

• Διαχείριση της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από τα 
Υπουργεία και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς και παρακολούθηση της υλοποίησης για τα 
χρηματοδοτούμενα έργα. 

• Υποστήριξη της σύναψης και παρακολούθησης της προόδου των προγραμματικών και άλλων 
συμβάσεων μεταξύ ΟΣΕ και άλλων φορέων. 

Διασφάλιση Ποιότητας 

• Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση πιστοποίησης, επιθεωρήσεις και εισήγηση για τη βελτίωση του 
Συστήματος Ποιότητας (ISO) καθώς και επίβλεψη της ορθής εφαρμογής του. 

• Ανάπτυξη προτύπων όπως 14001, 9001, 1429, ασφάλειας κ.λπ. 

Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας 

• Τήρηση και παρακολούθηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). 

• Σύνταξη Εθνικών Κανονισμών και Τεχνικών Οδηγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 

• Σύνταξη Κανονισμών Κυκλοφορίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας και Διαχείρισης 
Χωρητικότητας. 

Στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προδιαγραφών και Κανονισμών αναφέρονται και 
ενημερώνουν τακτικά όλες οι υπαγόμενες Υπηρεσίες και Τμήματα. 

 
1.2.2 Διεύθυνση Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Χωρητικότητας  

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Χωρητικότητας είναι οι εξής: 

• Εποπτεία και έλεγχος των Υπηρεσιών και Τμημάτων της Διεύθυνσης. 
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• Έλεγχος για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας, των προτύπων κυκλοφορίας, των σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης, κ.λπ. 

• Συνεργασία με το Τμήμα Διαλειτουργικότητας και Κανονισμών στην εκπόνηση/ επικαιροποίηση 
κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία. 

• Επιθεώρηση εφαρμογής προγράμματος δρομολογίων, εποπτεία κυκλοφοριακών συνθηκών και 
καταγραφή πληροφοριών σε σχέση με την κυκλοφορία και τη χρήση της χωρητικότητας του δικτύου. 

• Χειρισμός και αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με συμβάντα και ατυχήματα στην κυκλοφορία και 
άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

• Διαχείριση και υποστήριξη προσωπικού κυκλοφορίας. 

• Επίβλεψη Κέντρων Τηλεδιοίκησης, συντονισμός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. 

• Συντονισμός με τις σχετικές Διευθύνσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με βάση το πρόγραμμα 
περιοδικής και έκτακτης συντήρησης του δικτύου. 

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των πάσης φύσεως Κανονισμών, Κανονισμών Κινήσεως, RIV, RIC, 
ωρών εργασίας προσωπικού. 

• Υπολογισμός τελών χρήσης υποδομής, κατανομής χωρητικότητας και σύνταξη ετήσιας Δήλωσης 
Δικτύου. 

Διαχείριση των εμπορευματικών υποδομών του ΟΣΕ. 

• Σύνταξη και Παρακολούθηση Συμβάσεων Πρόσβασης με τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις. 

• Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης. 

• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση Κατάρτιση Προσωπικού. 

1.2.3 Διεύθυνση Πληροφορικής 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι η ανάπτυξη, συντήρηση και προστασία των 
πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών γραφείου του ΟΣΕ, η εποπτεία του δικτύου σε όλη τη 
χώρα με την ανάπτυξη και εποπτεία εφαρμογών ICT καθώς και η συντήρηση και η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων υλικού και λογισμικού που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι οι εξής: 

• Σχεδιασμός, ανάλυση, εγκατάσταση, συντήρηση και προστασία πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών. 

• Αποτύπωση των ελλείψεων και των κενών που εμφανίζονται από την υφιστάμενη λειτουργία των 
πληροφοριακών συστημάτων και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσδιορισμός των 
αναγκών που θα πρέπει να καλυφθούν στα πλαίσια του νέου σχεδιασμού καθώς και ιεράρχηση και 
προτεραιοποίηση των σχετικών αναγκών. 

• Μέριμνα για την μελέτη, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση εφαρμογών αποθήκευσης και 
ανάκτησης αρχείων, ροών εργασιών, εξυπηρέτησης εσωτερικών και εξωστρεφών διαδικασιών και 
μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων. 

• Μέριμνα για την μελέτη, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση εφαρμογών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας καθώς και εφαρμογών παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού (GPS). 

• Προσδιορισμός των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των 
υποσυστημάτων καθώς και των αναγκών σε υλικό και σε λογισμικό ανάπτυξης. 

• Υλοποίηση των υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας TAF/TAP TSI, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ERA, και οργανική ενσωμάτωση των σχετικών λειτουργιών στα πληροφοριακά συστήματα και τις 
λειτουργίες του ΟΣΕ, σε συνεργασία με τις τεχνικές Διευθύνσεις του Δικτύου. 



 

Σελίδα 45 

• Μέριμνα για την μελέτη, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση εφαρμογών ιστοτόπου, 
καταλόγου/ευρετηρίου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Υποστήριξη χρηστών. 

• Εποπτεία και έλεγχος των Τμημάτων της Διεύθυνσης. 

• Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης. 

• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση Κατάρτιση - Εκπαίδευση Προσωπικού. 

 

1.2.4 Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομών, Δικτύων και Τεχνολογικών Συστημάτων Η 
Αντικείμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Υποδομών, Δικτύων και Τεχνολογικών Συστημάτων είναι η 
συστηματική επιθεώρηση, ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των εργασιών 
συντήρησης/αποκατάστασης στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και συγκεκριμένα στα ακόλουθα 
υποσυστήματα: 

I. Γραμμή 

II. Τεχνικά Έργα (Μεταλλικές Κατασκευές, Γέφυρες, Σήραγγες) 

III. Ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένων και των Υποσταθμών Έλξης. 

IV. Σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση, (συμπεριλαμβανομένου και του παρατρόχιου εξοπλισμού ETCS Level 
1) 

V. Τηλεπικοινωνίες, συστήματα Η/Μ και ΑΣΙΔ. 

Η Διεύθυνση οργανώνει το σύνολο του Τεχνικού Προσωπικού της συντήρησης της υποδομής του ΟΣΕ ως 
ένα κεντρικό Σύστημα Συντήρησης υπό τη διαχείριση του αρμόδιου Προϊσταμένου και τις οδηγίες του 
Γενικού Διευθυντή. 

Για τη διαδικασία της επιθεώρησης των επιμέρους υποσυστημάτων συστήνονται ομάδες επιθεώρησης 
που τακτικά (ανάλογα με τη συχνότητα που προβλέπονται από τους κανονισμούς) θα πραγματοποιούν 
συστηματική επιθεώρηση των επιμέρους υποσυστημάτων. Για την υποβοήθηση της εργασίας τους 
προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες συσκευές μέτρησης και καταγραφής που θα ενημερώνουν 
άμεσα το κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα. Η άμεση καταγραφή των ευρημάτων των 
επιθεωρήσεων, μετά από σχετική επεξεργασία, θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των ευρημάτων, 
την καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών και τη χρονοδρομολόγηση τους στο πρόγραμμα τακτικής 
συντήρησης. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος τακτικής συντήρησης συστήνονται εξειδικευμένα συνεργεία που 
ανάλογα με το περιεχόμενο της εργασίας διαθέτουν τις κατάλληλες ειδικότητες και τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό σε μηχανήματα και συσκευές. Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθυντής Συντήρησης Υποδομών, Δικτύων 
και Τεχνολογικών Συστημάτων συστήνει συνεργεία συντήρησης και τα διαθέτει στις επιμέρους μονάδες 
για την κάλυψη των αναγκών προγραμματισμένης συντήρησης και άμεσης επέμβασης λόγω έκτακτων 
γεγονότων. 

Στη Διεύθυνση αναφέρονται και ενημερώνουν τακτικά όλες οι ελεγχόμενες Υπηρεσίες και Τμήματα. Το 
κάθε Τμήμα θα ενημερώνει συστηματικά τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για τις εν γένει δραστηριότητες 
καθώς και για την επίλυση τυχόν διαφωνιών ή/και ειδικών προβλημάτων/δυσκολιών. Εξαιρούνται τα 
Τμήματα Αποθηκών, το Τμήμα Ψηφιακής Ραδιοτηλεπικοινωνίας (GSM-R) και Τηλεματικής και το Τμήμα 
Προγραμματισμού Συντήρησης το οποίο θα αναφέρεται απευθείας στον Διευθυντή Συντήρησης 
Υποδομών, Δικτύων και Τεχνολογικών συστημάτων. 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντήρησης Υποδομών, Δικτύων και Τεχνολογικών Συστημάτων είναι οι 
εξής: 

• Εποπτεία και έλεγχος των Υπηρεσιών και Τμημάτων της Διεύθυνσης. 

• Η διαχείριση και εποπτεία των Συστημάτων Ψηφιακής Ραδιοτηλεπικοινωνίας (GSM-R) και Τηλεματικής. 
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• Η οργάνωση των τμημάτων Άμεσης Επέμβασης, σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. 

• Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση, με την υποστήριξη της Διεύθυνση Πληροφορικής, κατάλληλων 
πληροφοριακών λύσεων συντήρησης Υποδομών, Δικτύων και Τεχνολογικών Συστημάτων. 

• Η οργάνωση και διαχείριση της συντήρησης του τροχαίου υλικού, του οδικού στόλου και των 
υπηρεσιακών οχημάτων του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων και των βαρέων μηχανημάτων γραμμής. 

• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση Κατάρτιση Προσωπικού. 

• Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης. 

Διάρθρωση της Διεύθυνσης 

Η Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομών, Δικτύων και Τεχνολογικών Συστημάτων έχει την ακόλουθη 
διάρθρωση: 

• Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης 

• Τμήμα Αποθηκών Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος 

• Τμήμα Αποθηκών Βορείου Ελλάδος 

• Υπηρεσία Γραμμής Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος 

- Τμήμα Αθηνών 

- Τμήμα Πελοποννήσου 

- Τμήμα Λαμίας 

- Τμήμα Λάρισας 

- Τμήμα Βόλου 

• Υπηρεσία Γραμμής Βορείου Ελλάδος 

- Τμήμα Θεσσαλονίκης 

- Τμήμα Έδεσσας 

- Τμήμα Δράμας 

- Τμήμα Αλεξανδρούπολης 

• Υπηρεσία Ηλεκτροκίνησης 

- Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Νοτίου Ελλάδος 

- Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Κεντρικής Ελλάδος 

- Τμήμα Ηλεκτροκίνησης Βορείου Ελλάδος 

• Υπηρεσία Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Η/Μ και ΑΣΙΔ 

- Τμήμα Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Η/Μ και ΑΣΙΔ Νοτίου Ελλάδος. 

- Τμήμα Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Η/Μ και ΑΣΙΔ Κεντρικής Ελλάδος 

- Τμήμα Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Η/Μ και ΑΣΙΔ Βορείου Ελλάδος 

• Τμήμα Ψηφιακής Ραδιοτηλεπικοινωνίας (GSM-R) και Τηλεματικής 

• Υπηρεσία Τεχνικών έργων 

- Τμήμα Γεφυρών και Μεταλλικών Κατασκευών Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος 

- Τμήμα Γεφυρών και Μεταλλικών Κατασκευών Βορείου Ελλάδος 

- Τμήμα Σηράγγων 

• Υπηρεσία Συνεργείων και Άμεσης Επέμβασης 
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- Τμήμα Συνεργείων και Άμεσης Επέμβασης Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος 

- Γραφείο Συνεργείων και Άμεσης Επέμβασης Κεντρικής Ελλάδος 

- Τμήμα Συνεργείων και Άμεσης Επέμβασης Βορείου Ελλάδος 

• Υπηρεσία Οργάνωσης και Συντήρησης Τροχαίου Υλικού 

- Τμήμα Τροχαίου Υλικού και Υπηρεσιακών Σιδηροδρομικών Οχημάτων 

- Τμήμα Οδικών Οχημάτων 

- Τμήμα Εργοστασίου Βόλου 

- Τμήμα Βαρέων Μηχανημάτων. 

 
1.2.5 Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων  

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι η διενέργεια των προμηθειών υλικών και 
υπηρεσιών και η ανάθεση μελετών και έργων σε εξωτερικούς αναδόχους μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών (ν.4412/2016). 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι οι εξής: 

• Υποδοχή αιτημάτων προμηθειών για έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανακαίνισης του δικτύου 
εν γένει. 

• Υποδοχή αιτημάτων προμηθειών. 

• Αναγνώριση και εξειδίκευση αναγκών σε προμήθειες. 

• Προετοιμασία, έλεγχος πληρότητας και εισήγηση του φακέλου αιτήματος. 

• Έρευνα της αγοράς προμηθευτών. 

• Συμμετοχή στην εκτίμηση του προϋπολογισμού προμηθειών. 

• Σχεδιασμός της στρατηγικής επιλογής προμηθευτών - προϊόντων. 

• Οργάνωση της λειτουργίας επιλογής προμηθευτών - προϊόντων. 

• Διαχείριση τευχών διακήρυξης, διεξαγωγή διαγωνισμών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και 
διαπραγματεύσεων με προμηθευτές. 

• Υπογραφή συμβάσεων, διαχείριση προμηθειών και παρακολούθηση αυτών. 

• Διαχείριση εκτέλεσης εντολών συμβάσεων. 

• Ενημέρωση των οικονομικών υπηρεσιών για την εκτέλεση τιμολογίων και πληρωμών. 

• Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης για έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανακαίνισης του 
δικτύου εν γένει σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες ΟΣΕ. 

• Προκήρυξη, παρακολούθηση και εισήγηση αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών. 

• Προετοιμασία Συμβάσεων Ανάθεσης για έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανακαίνισης του 
δικτύου εν γένει σε συνεργασία με αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του ΟΣΕ. 

• Παρακολούθηση υλοποίησης Συμβάσεων Ανάθεσης για τις προμήθειες του δικτύου. 

• Εποπτεία και έλεγχος των Υπηρεσιών και Τμημάτων της Διεύθυνσης. 

• Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης. 

• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση Κατάρτιση Προσωπικού. 

Διάρθρωση της Διεύθυνσης 

Η Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 

• Τμήμα Σχεδιασμού Προμηθειών 
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• Τμήμα Διαγωνισμών 

• Τμήμα Συμβάσεων, Δημοπρατήσεων και Παρακολούθησης Συμβάσεων 

Το κάθε Τμήμα θα ενημερώνει συστηματικά τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για τις εν γένει 
δραστηριότητες καθώς και για την επίλυση τυχόν διαφωνιών ή/και ειδικών προβλημάτων/δυσκολιών. 

Στο έργο της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στο οποίο αφορά η παρούσα προσφορά και η Πράξη στην οποία εντάσσεται 
(ευρύτερο έργο ) εμπλέκονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και με διαφορετικούς ρόλους οι φορείς 
που ακολουθούν στη συνέχεια. 

1.2 Αρμοδιότητες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπτύσσει την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις συνολικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης συνεργασίας με γειτονικές τρίτες χώρες. Προς τον σκοπό αυτό, με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ενδεικτική στρατηγική ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής με στόχο την 
ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών κινητικότητας όσον αφορά τη συντήρηση, ανανέωση και 
ανάπτυξη της υποδομής με βάση τη βιώσιμη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών δικτύων. Η εν λόγω 
στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών, είναι ανανεώσιμη και αναρτάται στο 

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Το Δημόσιο επίσης χρηματοδοτεί άγονες γραμμές και στους σιδηροδρόμους. Προκειμένου να ελέγχουν τις 
χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες χρειάζονται δεδομένα από τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για 
την εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών με τις 
ώρες άφιξης και αναχώρησης των συρμών, όπως και το μέγεθος των συρμών. Επίσης χρειάζονται από την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή τον εκάστοτε πάροχο της καθολικής υπηρεσίας τον αριθμό επιβατών και τα οικονομικά οφέλη 
από τις πωλήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσουν τις χρηματοδοτήσεις, αλλά και 
να προχωρούν στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων των άγονων γραμμών. 

 

1.3 Εποπτικοί Φορείς 

ΡΑΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) είναι ο Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
στην Ελλάδα. Η βασική αποστολή της είναι να εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην 
εθνική σιδηροδρομική υποδομή και υπηρεσίες. Το όραμά της είναι να συμβάλλει σε μια συνεχώς 
εξελισσόμενη σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα, που θα έχει μία σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο 
συνολικό μεταφορικό έργο της χώρας, σε όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος. 

Η ΡΑΣ συστάθηκε το Νοέμβριο 2010 με τον Ν. 3891/2010. Τα πρώτα μέλη της επελέγησαν και διορίσθηκαν 
το Μάρτιο 2011 και η αρχική στελέχωση της έγινε το Νοέμβριο 2011. Απολαμβάνει λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά 
όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. 

Σύμφωνα με τον Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές 
επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις», η ΡΑΣ ασκεί πλέον και τα 
καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 
160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201/2007), στο Ν.3911/2011 (ΦΕΚ Α’12/2011) και στο ΠΔ 104/2010 (ΦΕΚ Α’ 181/2010). 

Η ΡΑΣ ρυθμίζει την αγορά σιδηροδρόμων, ώστε να αποφεύγονται μονοπωλιακές καταστάσεις και 
αδειοδοτεί τις νέες RU εταιρείες. 

Η ΡΑΣ, στην 180η/23.05.2016 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, χορήγησε άδεια λειτουργίας 
σιδηροδρομικής επιχείρησης (RU) , για εκτέλεση εθνικών και διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών με παροχή έλξης ή/και πλήρων συρμών στο σύνολο του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου 
στην εταιρεία PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας. (PEARL S.A.). 
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Η ΡΑΣ, στην 164η/23.12.2015 συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, χορήγησε άδεια λειτουργίας 
σιδηροδρομικής επιχείρησης (RU), για εκτέλεση εθνικών και διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών με παροχή έλξης ή/και πλήρων συρμών στο σύνολο του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου 
στην εταιρεία Rail Cargo Logistics Goldair Α.Ε. 

H ΡΑΣ έχει ενσωματώσει την οδηγία 2008/57ΕΚ και 2014/106ΕΕ στο Ελληνικό δίκαιο. «016-02-03 
Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/106ΕΕ για την «τροποποίηση των παραρτημάτων V 
και VI της Οδηγίας 2008/57ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού 
συστήματος». 

Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στο άμεσο μέλλον 3 
εταιρείες RU. 

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων 

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός “Innovation and Networks Executive Agency (INEA)” αποτελεί το διάδοχο του 
οργανισμού “Trans -European Transport Network Executive Agency (TEN-TEA)”, ο οποίος συστάθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 με σκοπό τη διαχείριση και οικονομική υλοποίηση των προγραμμάτων 
TEN-T. 

Αποστολή του INEA είναι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των φορέων υλοποίησης έργων και 
των φορέων ενδιαφέροντος παρέχοντας υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στη διαχείριση 
προγραμμάτων υποδομών, έρευνας και καινοτομίας στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών καθώς και η προώθηση συνεργειών μεταξύ δράσεων ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο 
όφελος για τους πολίτες και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

Στα πλαίσια του έργου, ο INEA θα ελέγχει τα παραδοτέα που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος και θα 
παρακολουθεί την οικονομική και τεχνική διαχείριση του συνολικού έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποστηρίζει την Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεων του τελευταίου να ενημερώνει τον INEA για την 
πρόοδο του έργου, για τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου 
καθώς και για τις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης που θα πραγματοποιηθούν. 

Από την 1/1/2014, ο INEA έχει αναλάβει την παρακολούθηση και υλοποίηση των ακόλουθων 
προγραμμάτων: 

1.Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facilities – CEF) 

2.Horizon 2020 

3.Προγράμματα Κληρονομιάς (Legacy Programmes) (2007-2013) 

Το πρόγραμμα CEF (στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εντάσσεται και η παρούσα διακήρυξη) 
αποτελεί το βασικό μηχανισμό της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 
ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων υποδομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, 
υποστηρίζει την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων υψηλής αποδοτικότητας και βιωσιμότητας στους τομείς 
των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών.  

Πολίτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ επωφελούνται από το πρόγραμμα CEF καθώς οι μετακινήσεις 
καθίστανται ευκολότερες και πιο βιώσιμες, ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, προωθείται η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενισχύεται η διασυνοριακή συνεργασίας μεταξύ δημόσιας 
διοίκησης, επιχειρήσεων και πολιτών.  

Εκτός από άμεση χρηματοδότηση, το πρόγραμμα CEF παρέχει οικονομική υποστήριξη σε έργα μέσω 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως εγγυήσεις (guarantees) και ομόλογα έργων (project 
bonds). Αυτά τα εργαλεία δημιουργούν σημαντική μόχλευση στον προϋπολογισμό της ΕΕ και λειτουργούν 
ως καταλύτης στην προσέλκυση περαιτέρω χρηματοδοτήσεων από τον ιδιωτικό τομέα και άλλους φορείς 
του δημοσίου.  

Από τον Ιανουάριου του 2014, η INEA λειτουργεί ως φορέας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος CEF, για τα 27,4 δις € από τα 30,4 δις € του Προγράμματος (22,4 δις € στο τομέα των 
μεταφορών, 4,7 δις € στο τομέα της ενέργειας και 0,3 δις € στο τομέα των τηλεπικοινωνιών).  

Το πρόγραμμα CEF διακρίνεται σε τρεις τομείς: 

 Τομέας Μεταφορών 
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 Τομέας Ενέργειας 

 Τομέας Τηλεπικοινωνιών 

Ο Τομέας Μεταφορών του προγράμματος CEF αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο για την 
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής σε επίπεδο υποδομών μεταφοράς. Στόχος του συγκεκριμένου 
εργαλείου είναι η υποστήριξη επενδύσεων που αφορούν στην κατασκευή νέων υποδομών μεταφοράς 
στην Ευρώπη ή στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών.  

Οι δύο βασικοί πυλώνες της πολιτικής ΤΕΝ-Τ αποσκοπούν: 

1. Στην ολοκλήρωση του Κύριου Δικτύου (Core Network), το οποίο διαρθρώνεται γύρω από εννέα 
διαδρόμους έως το 2030 

2. Στην ολοκλήρωση του Συμπληρωματικού Δικτύου (Comprehensive Network) με σκοπό τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες έως το 2050 

Ο τομέας μεταφορών του προγράμματος CEF εστιάζει σε έργα διασυνοριακής συνεργασίας καθώς και σε 
έργα τα οποία αποσκοπούν στην εξάλειψη εμποδίων ή στη γεφύρωση ελλειπόντων συνδέσμων σε 
διάφορα τμήματα του κύριου και συμπληρωματικού δικτύου, καθώς και σε έργα οριζόντιων 
προτεραιοτήτων όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας (traffic management systems).  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (CEF Transport) υποστηρίζει επίσης την καινοτομία στα συστήματα 
μεταφορών με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης των υποδομών, τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των μεταφορών, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση της 
ασφάλειας. 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) που εδρεύει στη Γαλλία συμβάλλει στην ενοποίηση των 
ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά 
σύνορα χωρίς στάση. 

Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο ERA: 

 εργάζεται για την οικονομικά βιώσιμη διαμόρφωση κοινών τεχνικών προτύπων καθώς και μέτρων 
και στόχων για την ασφάλεια σε συνεργασία με τις υπηρεσίες σιδηροδρόμων, τις εθνικές αρχές, τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους φορείς. 

 εκπονεί εκθέσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην ΕΕ. 

 ηγείται των εργασιών για την καθιέρωση ομοιόμορφων προτύπων σηματοδότησης σε όλη την 
Ευρώπη. 

Η έδρα του ERA βρίσκεται στην πόλη Valenciennes και οι εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή διεθνών 
συσκέψεων και συνεδρίων στη Lille. Στα πλαίσια του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίζει την 
Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στις διαδικασίες ενημέρωσης του ERA για την πρόοδο του έργου καθώς, για τις δράσεις 
επικοινωνίας και διάχυσης καθώς και για την τεχνική λύση η οποία θα υλοποιηθεί. Ο ERA θα 
πραγματοποιεί δοκιμές επί των αρχείων και των συστημάτων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
έργου συστημάτων διαλειτουργικότητας εμπορευματικών και επιβατικών υπηρεσιών της Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. 

 

1.4 Εταιρίες του σιδηροδρομικού συστήματος 

Α) ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων 
εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. που 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς 
πόρους. 

Στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνονται:  

α) η μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή, διοίκηση έργων σιδηροδρομικής υποδομής με των επ’ 
αυτής σιδηροδρομικών συστημάτων, 

β) η παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ σχετιζόμενων με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των 
προγραμμάτων του, 
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γ) η διενέργεια με μέριμνά της και δαπάνες του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), κατά περίπτωση, απαλλοτριώσεων και 
επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημόσιου τομέα για την κατασκευή 
έργων σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και πάσης φύσεως έργων που της ανατίθενται, 

δ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και 
κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 

ε) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της. 

 

Β) ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας 
καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους διαχειριστές ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα και διαχειρίζεται εκτάσεις 100.000 
στρεμμάτων και πλήθος κτιρίων άνω των 4500 με εμβαδόν 540.000 τ.μ. Η εταιρεία δεν χρηματοδοτείται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό ή την Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Α.Ε. και παρουσιάζει σημαντική κερδοφορία. 

Παράλληλα με τον πρωταρχικό στόχο της εταιρείας για τη διατήρηση της κερδοφορίας και την αύξηση των 
εσόδων του μετόχου, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. υποστηρίζει τις αναπτυξιακές δράσεις που συμβάλλουν θετικά στις 
τοπικές οικονομίες και δημιουργούν προϋποθέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης. 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι ο WK (Wagon Keeper). Η ΓΑΙΑΟΣΕ διαχειρίζεται όλο το τροχαίο υλικό, μηχανές 
(ηλεκτρικές ή Diesel) και βαγόνια, όπως και τους σταθμούς (ακίνητη περιουσία της Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), με 
ιδιοκτήτη όμως το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο βάσει νόμου έχει μεταβιβάσει τη διαχείριση 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας, που έχει να κάνει με την Ο.Σ.Ε. Α.Ε., στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Οποιαδήποτε όμως 
πώληση ή και αγορά τροχαίου υλικού ή και ακινήτων γίνεται μετά από απόφαση του Δημοσίου μέσω των 
αρμόδιων Υπουργείων. 

Τα σταθμαρχεία ανήκουν στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε., λόγω της εμπλοκής τους στη ρύθμιση κυκλοφορίας και την 
ασφάλεια κίνησης. Συνολικά, διαχειρίζεται χιλιάδες αντικείμενα, τα οποία μισθώνει είτε ως ακίνητη 
περιουσία είτε ως κινητή περιουσία μέσω διαγωνισμών (περίπου 4000 βαγόνια). 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής 
περιουσίας. Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται: 

α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, 

β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν, 

γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που 
διαχειρίζεται ή της ανήκουν, 

δ) η διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, η άσκηση κάθε 
είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, 
εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων, 

ε) η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν 
γένει εγκαταστάσεων, 

στ) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή 
εγκαταστάσεων, 

ζ) η μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της 
αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που της ανήκει ή που 
διαχειρίζεται, 

η) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών 
σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών 
συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού για ζητήματα που εμπίπτουν στο σκοπό της, 

θ) η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων, 

ι) η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς και της ακίνητης 
περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική υποδομή, 
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ια) η μέριμνα για την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες 
για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, 

ιβ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της. 

 

Γ) ΕΕΣΣΤΥ 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρησ η και στην 

ομαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού με απώτερο σκοπό την επίτευξη 

ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος. Αν και αρχικά 

αποτελούσε κομμάτι του Οργανισμού Σιδηροδρόμου Ελλάδας, η εταιρεία αποσχίσθηκε από  

τον Όμιλο ΟΣΕ και λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία με ξεχωριστή διοίκηση και 

οργάνωση, σύμφωνα και με τις επιταγές της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.  

Αποστολή της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης υψηλής ποιότητας στους 

ιδιοκτήτες και στους φορείς εκμετάλλευσης τροχαίου υλικού του Ελληνικού και Βαλκανικού δικτύου.. ίνα 
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της εταιρίας είναι οι ακόλουθες:  

 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού 
σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς. 

 Η διαχείριση ή/και εκμίσθωση σε τρίτους τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων, 
συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει 
του άρθρου 23 του ν. 4111/13. 

 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού 
σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς, για λογαριασμό του Δημοσίου ή του 
ιδιωτικού τομέα. 

 Η διαχείριση ή/και εκμίσθωση σε τρίτους τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε για λογαριασμό άλλων. 

 Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με το 
σκοπό της Εταιρείας και για την οποία ήθελε αποφασίσει νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Η ανάπτυξη συνεργειών με τρίτους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση 
σχετικών με τα παραπάνω δράσεων. 

 Η ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών 
κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης σιδηροδρομικού ή άλλου τροχαίου υλικού. 

 Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με τον 
σκοπό της Εταιρείας. 

 

 
1.5 Το Ευρωπαϊκό πρότυπο TAF/TAP TSI  
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος καταρτίζονται από 
τον ERA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων), για κάθε υποσύστημα, Τεχνικές Προδιαγραφές 
Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Το σιδηροδρομικό σύστημα υποδιαιρείται σε δομικά υποσυστήματα 
(υποδομή, ενέργεια, έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση, τροχαίο υλικό) και σε λειτουργικά 
υποσυστήματα (επιχειρησιακή λειτουργία και διαχείριση της κυκλοφορίας, συντήρηση, εφαρμογές 
τηλεπληροφορικής στις επιβατικές μεταφορές και στις εμπορευματικές μεταφορές). Τα δομικά 
υποσυστήματα υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου η οποία επιτρέπει στην Αρχή Ασφάλειας (Ρυθμιστική 
Αρχή Σιδηροδρόμων) που εγκρίνει τη θέση σε λειτουργία-χρήση αυτών, να βεβαιώνει ότι στο στάδιο του 
σχεδιασμού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο προς τις 
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ισχύουσες ΤΠΔ και τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες. Τα δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού 
συστήματος θεωρούνται διαλειτουργικά όταν συνοδεύονται από τη δήλωση επαλήθευσης "CE". 

 

 

Οι ΤΠΔ αποτελούν το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργιών που πρέπει να διέπουν τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη διαλειτουργικότητας. Διευκρινίζουν τις βασικές απαιτήσεις 
των υποσυστημάτων και των διασυνδέσεών τους (διεπαφές), καθορίζουν τους όρους που πρέπει να 
πληρούνται για την επίτευξη των επιδόσεων, και προσδιορίζουν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις 
διεπαφές που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ταυτόχρονα, αναφέρουν τις 
διαδικασίες που πρέπει να πληρούνται για την αξιολόγηση της πιστότητας και της καταλληλότητας χρήσης 
των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Ο σιδηρόδρομος είναι ίσως η μόνη τεχνολογία που κατά τη διάρκεια 
της ιστορικής της πορείας γνώρισε αρχικά περίοδο μεγάλης ακμής, πέρασε στη συνέχεια μια περίοδο 
έντονης αμφισβήτησης και τα τελευταία χρόνια κατόρθωσε, όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά να αποτελεί, 
για πολλές χώρες, τεχνολογία αιχμής. Η ευρωπαϊκή πολιτική σιδηροδρομικών μεταφορών αποσκοπεί στη 
δημιουργία ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου. Το άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό, που άρχισε το 
2001, αποτέλεσε εντός μιας δεκαετίας αντικείμενο τριών δεσμών μέτρων και μιας αναδιατύπωσης. Η 
τέταρτη δέσμη, που προορίζεται να συμπληρώσει την ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, 
εγκρίθηκε στο σύνολό της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση (Φεβρουάριος 2014) και, 
σε ότι αφορά τον τεχνικό πυλώνα, και σε δεύτερη ανάγνωση (28 Απριλίου 2016).  
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, τα δυο δομικά υποσυστήματα είναι η ανάπτυξη πληροφοριακών 
συστημάτων για τηλεματικές εφαρμογές στην μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και για επιβάτες.  
Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των σιδηροδρομικών μεταφορών, ο ανταγωνισμός είναι έντονος με άλλους 
τρόπους μεταφορών, ιδιαίτερα τις οδικές. Σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, οι σιδηροδρομικές έχουν 
αυξημένες απαιτήσεις ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Σιδηροδρομικής Επιχείρησης (Railway Undertaking) 
και Διαχειριστή Υποδομής (Infrastructure Manager) κυρίως, αλλά και μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων (stakeholders). Αντίθετα με τις οδικές μεταφορές, όπου προϋποτίθεται η πρόσβαση του οδηγού 
στο διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου, η ανάγκη για την εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών 
συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών στις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι έντονη, τόσο για την 
ισχυροποίηση της θέσης τους έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς, όσο και την αποτελεσματικότερη, 
ποιοτικότερη και πιο στοχευμένη παροχή υπηρεσιών προς το επιβατικό-και μη- κοινό. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Η υλοποίηση του TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα 

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: 
Υλοποίηση των TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-
TSI»/ “TAF/TAP-TSI Implementation in Greece: Design and Development of scalable TAF/TAP-TSI 
systems” που αφορά στην υλοποίηση ενεργειών προβολής και δημοσιότητας.  

Η υλοποίηση και η χρηματοδότηση του έργου καθορίζεται στην Συμφωνία (GRANT AGREEMENT) No 
INEA/CEF/TRAN/M2016/1349973, μεταξύ του Innovation and Networks Executive Agency (INEA) και του 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Το συνολικό έργο TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα, αφορά στην υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος 
τηλεματικών εφαρμογών βασισμένο σε Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας – ΤΠΔ (Technical 
Specification for Interoperability – TSI) για Εμπορευματικές μεταφορές (Telematics Application for Freight – 
TAF) και Επιβάτες (Telematics Application for Passengers – TAP). Τα συστήματα TAF/TAP-TSI αποτελούν 
υποσυστήματα του Κοινοτικού Σιδηροδρομικού Συστήματος του οποίου η διαλειτουργικότητα καθορίζεται 
από την οδηγία 2008/57/ΕΚ. Τα υποσυστήματα αυτά αναφέρονται στην ανοιχτή ανταλλαγή δεδομένων 
που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο και καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1305/2014 της EE της 11ης Δεκεμβρίου 2014 (TAF – TSI) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 454/2011 της EE της 
5ης Μαΐου 2011 (TAP – TSI). 

Η εμπορική εκμετάλλευση των τρένων και των βαγονιών στο Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο απαιτεί 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαχειριστών υποδομής, των επιχειρήσεων 
σιδηροδρόμων και άλλων παρόχων υπηρεσιών, για την παρακολούθηση των εμπορευμάτων και των 
βαγονιών και μηχανών στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Τα επίπεδα απόδοσης, η ποιότητα εξυπηρέτησης και 
το κόστος εξαρτώνται από τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων. Η μεταφορά δεδομένων έχει, επίσης, 
αντίκτυπο στις συνθήκες χρήσης του σιδηροδρόμου από τους διαχειριστές της, στις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και στους παρόχους υπηρεσιών όπως εταιρείες βαγονιών, μεταφορείς και απλούς επιβάτες. 
Το όφελος της  διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος μπορεί να είναι επίσης η 
δημιουργία προϋποθέσεων για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Μέσων Μεταφοράς, κυρίως 
μεταξύ των σιδηροδρομικών μεταφορών και των οδικών, αεροπορικών και πλωτών μεταφορών. 

Ο σκοπός του TAF – TSI είναι η πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις του χρήστη, έτσι ώστε η διαδικασία μεταφοράς να είναι όσο το δυνατόν πιο οικονομικά 
βιώσιμη και οι εμπορικές σιδηροδρομικές μεταφορές να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τον έντονο 
ανταγωνισμό. 

Η λειτουργία και η διαχείριση της κυκλοφορίας διευκολύνουν την οδήγηση του τρένου, τον έλεγχο της 
κίνησης και τις λειτουργικές διαδικασίες του σιδηροδρόμου. Το TAF – TSI καλύπτει τις εφαρμογές που 
απαιτούνται για τη λειτουργικότητα των πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές φορτίου και τη σύνδεση 
με άλλα μέσα μεταφοράς και, ακόμα, επικεντρώνεται στις υπηρεσίες μεταφορών των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων εκτός από την καθαρή λειτουργία των συρμών. Από πλευράς ασφάλειας, περιλαμβάνεται 
μόνο όσον αφορά την ύπαρξη δεδομένων που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της ασφάλειας 
μιας αμαξοστοιχίας (αλλά όχι μέσω της παρούσας εφαρμογής TSI). 

Επιπλέον, η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος TAP – TSI θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις 
υπηρεσίες επιβατών. Η υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας θα προσφέρει δυνατότητες όπως είναι η 
αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων μέσω διαδικτύου από κινητές ή σταθερές συσκευές. Μέσω του TAP – TSI 
θα είναι δυνατή η μετάδοση πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με το πρόγραμμα, τις χρεώσεις και τους 
όρους μεταφοράς. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν τη 
διαχείριση των αποσκευών του καθώς και να ενημερώνεται για ανταποκρίσεις με άλλες αμαξοστοιχίες ή 
άλλα μέσα μεταφοράς. 

Συνεπώς, οι υπηρεσίες επιβατών θα αναβαθμιστούν σημαντικά και θα εξαλειφθεί το υπάρχον κενό 
συγκριτικά με τα άλλα μέσα μεταφοράς καθιστώντας έτσι, ανταγωνιστικές τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
για τους επιβάτες. 
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Η εμπορική εκμετάλλευση των αμαξοστοιχιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου 
απαιτεί την αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαχειριστών υποδομής, σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων (RU), διαχειριστών σιδηροδρόμων (ST) και φορτωτών φορταμαξών (WK), Τα δεδομένα αυτά 
σχετίζονται με την παρακολούθηση των τρένων, την ποιότητα των υπηρεσιών, το κόστος και τη συνολική 
χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου για τις υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Προς το 
σκοπό αυτό, υπάρχει αυξημένη ανάγκη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που οδηγούν σε μεταγενέστερο στάδιο, στη διαλειτουργικότητα μεταξύ 
σιδηροδρόμων και άλλων μέσων μεταφοράς όπως οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Τα 
τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) εξέδωσε την οδηγία 2008/57 / ΕΕ για την 
διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, και τους κανονισμούς της Επιτροπής αριθ. 454/2011 και 
1305/2014 για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στις 
εθνικές αρχές σχετικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) εφαρμογών τηλεματικής 
για φορτία (TAF) και επιβατών (TAP). Με τον τρόπο αυτό, η υλοποίηση της σιδηροδρομικής 
διαλειτουργικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο διευκολύνεται. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης 
διαλειτουργικότητα, απαιτείται ευθυγράμμιση των κανόνων που καθορίζουν τη λειτουργία και την 
οργάνωση των σιδηροδρόμων σε κάθε κράτος μέλος. 

Με την υιοθέτηση και εφαρμογή της οδηγίας και των κανονισμών της ΕΕ, τα συστήματα πληροφορικής 
στο εμπόριο και στις μεταφορές θα είναι διαλειτουργικά και εναρμονισμένα, ενώ οι πράξεις 
διαμετακόμισης θα βασίζονται σε διασυνδεδεμένα συστήματα ΤΠ. Επιπλέον, θα παρασχεθούν 
απλοποιημένες τελωνειακές διαδικασίες με εταίρους της ΕΕ και το εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ θα επεκταθεί 
στα Βαλκάνια και την Τουρκία, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών 
εμπορευματικών διαδρόμων και του ευρύτερου διευρωπαϊκού δικτύου. Στο ελληνικό τμήμα του 
Διαδρόμου Orient / East Med (VII), η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας ολοκληρώθηκε σε 
σημαντικό βαθμό, ειδικά στη γραμμή Πειραιάς-Θεσσαλονίκη ενώ αναβαθμίζεται η γραμμή Πειραιάς-
Πάτρας. Επιπλέον, το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεσογειακά λιμάνια που 
χρησιμεύει ως σημείο εισόδου και έξοδος για εμπορικά προϊόντα προς και από την Ευρώπη. Εντούτοις, ο 
Διάδρομος Orient / East Med αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο από το ελληνικό τμήμα καθώς σήμερα δεν 
υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα TAF / TAP - TSI. Έτσι, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την TAF / 
TAP - TSI στην Ελλάδα θα διευκολύνει τις σιδηροδρομικές διαδικασίες σε αυτή τη σημαντική περιοχή, το 
περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για υπηρεσίες 
μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. 

 

Το περιεχόμενο του Προγράμματος TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα 

Το έργο συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σύμβαση GRANT AGREEMENT, τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

Δράση 1: Μελέτη επιπτώσεων στον ΟΣΕ, προτεινόμενη αναδιάρθρωση και αξιοποίηση  TAF/TAP – TSI . 

Αφορά στη μελέτη των επιπτώσεων της ανάπτυξης των υποσυστημάτων TAF/TAP – TSI στη λειτουργία του 
Ο.Σ.Ε.. Θα οδηγήσει στην αναδιάρθρωση του Ο.Σ.Ε., στην απλοποίηση διαδικασιών και στην ανακατανομή 
του προσωπικού. Επιπλέον θα υποδειχθούν βήματα αξιοποίησης αποτελεσμάτων (έξυπνα συστήματα, 
ευρωπαϊκή εμπειρία). 

Έργα της Δράσης είναι: 

 Μελέτη επιπτώσεων από την εφαρμογή του TAF/TAP – TSI στη λειτουργία του Ο.Σ.Ε.. 

 Σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ο.Σ.Ε. που αποσκοπεί στην αριστοποίηση της λειτουργίας του  TAF/TAP – 
TSI . 

 Μελέτη μελλοντικών βελτιώσεων του  συστήματος TAF/TAP – TSI 

Δράση 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινής διεπαφής (Common Interface), προμήθεια λογισμικού και 
υλικού. 
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Αφορά στο σχεδιασμό της πληροφοριακής υποδομής υποστήριξης των απαιτήσεων λειτουργίας του 
προγράμματος. 

Το CI είναι το κοινό εργαλείο που χρησιμοποιεί η RailNet Europe (RNE). 

Δράση 3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών 

Στόχος της Δράσης είναι η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που αφορούν τα στοιχεία από το 
σύστημα Τηλεματικής, όπως πληροφορίες των διαδρομών των τραίνων και των υποδομών: που βρίσκεται 
το τραίνο, ο αριθμός και οι ιδιότητες βαγονιών και μηχανών, οι γραμμές και τα ηλεκτρομηχανικά 
συστήματα με προβλήματα υπό συντήρηση, οι καθυστερήσεις και ο χρόνος εκτιμώμενης άφιξης.  

Η πλατφόρμα θα συνδέεται με τα ακόλουθα συστήματα με σκοπό τη μεταφορά των απαιτούμενων 
πληροφοριών μέσω XML αρχείων: 

 Διασύνδεση στο Σύστημα τηλεματικής των συλλεγόμενων πληροφοριών του Ο.Σ.Ε . 

 Διασύνδεση των συλλεγόμενων πληροφοριών του Ο.Σ.Ε . στη Βάση Δεδομένων RINF. 

 Διασύνδεση στο Σύστημα TIS του RNE, Orpheus and ISR . 

 Διασύνδεση στο Σύστημα RNE CCS (coding of all IMs, πελάτες και τοποθεσίες)  

Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων βάσεων δεδομένων και αυτόματης εισαγωγής δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων βάσεων δεδομένων διεπαφών με τη βάση δεδομένων RINF, με το σύστημα 
TIS, CCS του RNE, Orpheus και ISR 

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων 

 Πιλοτική λειτουργία 

Δράση 4: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Υποδομής (Register of Infrastructure RINF) 

Στόχος της Δράσης είναι η Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Υποδομής με πληροφορίες για όλη την υποδομή 
του Ο.Σ.Ε., όπως για τις γραμμές, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, τη λειτουργικότητά τους κλπ. 

Η πλατφόρμα θα συνδέεται με τα ακόλουθα συστήματα: 

 Πλατφόρμα Τηλεματικής. 

 Σύστημα PCS του RNE για το  Path Request  

 Σύστημα RNE CCS (coding of all IMs, πελάτες και τοποθεσίες) 

Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων βάσεων δεδομένων και αυτόματης εισαγωγής δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών για την Πλατφόρμα Τηλεματικής RINF και το PCS του RNE για το  
Path Request  

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων 

 Πιλοτική λειτουργία 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη λειτουργία Βάσης Δεδομένων Υποδομής 

Δράση 5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής αίτησης εσωτερικής διαδρομής (Path Request) 

Ανάπτυξη εφαρμογής που θα συγκεντρώνει όλη την απαιτούμενη πληροφορία και θα απαντά στα 
αιτήματα διαδρομών και θα κλείνει τις συμφωνίες μεταξύ των σιδηροδρομικών εταιριών και του Ο.Σ.Ε.  

Η βάση δεδομένων θα αντλεί πληροφορίες από τη RINF μέσω της πλατφόρμας τηλεματικής. 
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Η εφαρμογή θα συνδεθεί με τα ακόλουθα συστήματα: 

 Πλατφόρμα τηλεματικής 

 PCS system of RNE for Path Request  

 Connections to RNE CCS (coding of all IMs, customers and locations) 

Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων βάσεων δεδομένων και αυτόματης εισαγωγής δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών για την Πλατφόρμα Τηλεματικής, PCS και CCS του RNE  

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων 

 Πιλοτική λειτουργία 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη λειτουργία της εφαρμογής path request. 

Δράση 6: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εσωτερικής διαδρομής και ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής 
προετοιμασίας αμαξοστοιχίας, διακοπής αμαξοστοιχίας, θέσης αμαξοστοιχίας και συστήματος 
πληροφοριών κίνησης τρένων . 

Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα κατευθύνει την αναγκαία πληροφορία για την 
προετοιμασία, λειτουργία, τοποθεσία του τραίνου και που θα προβλέπει την ώρα άφιξης στον προορισμό. 

Η εφαρμογή θα διασυνδεθεί με τα ακόλουθα συστήματα: 

 Πλατφόρμα τηλεματικής 

 PCS system of RNE for Path Request  

 Connections to RNE CCS (coding of all IMs, customers and locations) 

Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων βάσεων δεδομένων και αυτόματης εισαγωγής δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών για την Πλατφόρμα Τηλεματικής, PCS και CCS του RNE  

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων 

 Πιλοτική λειτουργία 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που θα 
προβλέπει πληροφόρηση για την προετοιμασία του τραίνου, τα προβλήματα, την τοποθεσία και το 
δρομολόγιο.  

Δράση 7: Σχεδιασμός και ανάπτυξη της βάσης αναφοράς τροχαίου υλικού (Rolling Stock Reference 
Database  - RSRD) 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας Βάσης Αναφοράς Τροχαίου Υλικού, που θα 
συμπεριλαμβάνει όλη τη σχετική πληροφορία για τα βαγόνια, τις μηχανές και τα στοιχεία συντήρησής 
τους. 

Η εφαρμογή θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση σε άλλες εφαρμογές όπως : 

 Η Πλατφόρμα τηλεματικής 

 Το σύστημα TIS του RNE  

 Το σύστημα CCS του RNE (coding of all IMs, customers and locations). 
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 Το πληροφοριακό σύστημα για την προετοιμασία του τραίνου, τα προβλήματα, την τοποθεσία και το 
δρομολόγιο 

 Την κεντρική Ευρωπαϊκή Βάση Αναφοράς Τροχαίου Υλικού. 

 Τη Βάση Δεδομένων Βάσεων και Διατροπικών Μονάδων ( WIMO ) των διαφόρων παρόχων 

Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και εισαγωγής δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών με την Πλατφόρμα Τηλεματικής βάσεων δεδομένων και αυτόματης 
εισαγωγής δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών για την Πλατφόρμα Τηλεματικής, τη Βάση WIMO, ΤΙS και CCS του 
RNE  

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων 

 Πιλοτική λειτουργία 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Βάσης Αναφοράς Τροχαίου Υλικού. 

Δράση 8: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων Βάσεων και Διατροπικών Μονάδων (Wagon 
and Intermodal Unit Operating Database - WIMO) 

Στόχος είναι η ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων WIMO για τον έλεγχο και την αποθήκευση δεδομένων από τις 
αντίστοιχες επιχειρήσεις. Η Βάση θα περιλαμβάνει όλη την πληροφορία για τα φορτία, τις αναχωρήσεις 
και τις αφίξεις των τραίνων, τα βαγόνια, τις μηχανές και τα σχετικά στοιχεία συντήρησής τους. 

Η εφαρμογή θα ανταλλάσει πληροφορίες με άλλες εφαρμογές όπως : 

 Η Πλατφόρμα τηλεματικής 

 Το σύστημα TIS του RNE  

 Το σύστημα CCS του RNE (coding of all IMs, customers and locations). 

 Το πληροφοριακό σύστημα για την προετοιμασία του τραίνου, τα προβλήματα, την τοποθεσία και το 
δρομολόγιο 

 Την κεντρική Ευρωπαϊκή Βάση Αναφοράς Τροχαίου Υλικού. 

Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και εισαγωγής δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών με την Πλατφόρμα Τηλεματικής, τη Βάση RSRD, το σύστημα ΤΙS και 
CCS του RNE  

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων 

 Πιλοτική λειτουργία 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Βάσης WIMO. 

Δράση 9: Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σχετικά με υπηρεσίες επιβατών και επιβατών 
με μειωμένη κινητικότητα (passengers with reduced mobility  - PRM) 

Στόχος της Δράσης είναι να προβλέπει την απαραίτητη δυνατότητα στο Ο.Σ.Ε. να παρέχει τις υπηρεσίες 
επιβατών μέσω Τηλεματικής (TAP – TSI ). 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες εφαρμογές: 

 Πληροφόρηση στους σταθμούς. 

 Ανταπόκριση στα αιτήματα κρατήσεων σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα μέσω τεχνολογιών 
επικοινωνίας από τους παρόχους και τρίτα μέρη σε Β10 format. 
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Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών με την Πλατφόρμα Τηλεματικής και σύμφωνους παρόχους και 
τρίτα μέρη. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων με σύμφωνους παρόχους και τρίτα μέρη 

 Πιλοτική λειτουργία 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Βάσης σχετικά με υπηρεσίες 
επιβατών και επιβατών με μειωμένη κινητικότητα 

Δράση 10: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διακομιστή αναφορών και συμβολαίων 

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη ενός server στον οποίο ο Διαχειριστής Υποδομής και ο Πάροχος θα 
είναι σε θέση να καταλήξουν και να συμπληρώσουν συμφωνίες μετά την ανταλλαγή μηνυμάτων. 

Η εφαρμογή θα διασυνδεθεί με τα ακόλουθα συστήματα: 

 BI Server  

 SAP System 

Το σύστημα RNE CCS (coding of all IMs, customers and locations)  

Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα: 

 Εγκατάσταση servers δικτύου, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διεπαφών με το BI και το SAP server. 

 Δημιουργία αντίστοιχων διασυνδέσεων . 

 Πιλοτική λειτουργία 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός διακομιστή αναφορών και 
συμβολαίων 

Δράση 11: Documentation and support of the developed TAF/TAP – TSI solutions 

Ανάπτυξη αναγκαίων εγχειριδίων, μεταφράσεων, υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων και 
εφαρμογών (Ελληνικά και Αγγλικά). 

Δράση 12: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
(Information Security Management System - ISMS) 

Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που θα διασφαλίζει την ασφάλεια 
των πληροφοριών των εταιριών και των πελατών των σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ISO 2700x. 

Η Δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός εργαλείου ISMS, με ανάλυση κινδύνων, εκτίμηση 
επιπτώσεων και Σχέδιο Δράσης. 

Δράση 13: Project management 

Πρόβλεψη για συντονισμό και οργάνωση – διαχείριση του έργου. 

Σύσταση ειδικού γραφείου και σύνταξη σχεδίου οργάνωσης και διαχείρισης που εξειδικεύει τους 
σκοπούς, το χρονοδιάγραμμα, τα κόστη, τους κινδύνους, τις εκθέσεις παρακολούθησης και τις διαδικασίες 
ποιότητας. 

14: Communication & Dissemination 

Ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου Προγράμματος Επικοινωνίας. 

Για την δημοσιότητα θα παραχθούν φυλλάδια, μπροσούρες, ψηφιακά μέσα προώθησης, newsletters, 
δημοσιεύσεις σε websites του ΟΣΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ, δελτία τύπου κλπ. 



 

Σελίδα 61 

Με αφορμή την έναρξη και τη λήξη του Προγράμματος θα οργανωθούν σχετικά συνέδρια για την 
ευαισθητοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων. 

Για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες (διαγωνισμοί, συμβασιοποίηση, 
παρακολούθηση, χρηματοδότηση κλπ.) του ΕΣΠΑ, οι δραστηριότητες του έργου έχουν θα υλοποιηθούν με 
τις ακόλουθες τέσσερις συμβάσεις: 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινής διεπαφής (CI), προμήθεια λογισμικού(δραστηριότητα 2.1) 

 Προμήθεια υλικού(δραστηριότητα 2.2) 

 Προμήθεια/ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού (δραστηριότητες 
3,5,6,10,12). 

 Προμήθεια/ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού (δραστηριότητες 
4,7,8,9) 

Γενικός Στόχος της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Η ανάπτυξη του επικοινωνιακού σχεδίου υλοποιήθηκε από την Ομάδα του Έργου και αποβλέπει:  

 στην ενημέρωση των δημοσίων φορέων  και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για το πρόγραμμα 
TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα και την εισαγωγή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας,  

 στην ευαισθητοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή στο έργο.  

Η εν λόγω επικοινωνιακή στρατηγική έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της λεπτομερούς ενημέρωσης 
των φορέων που θα συμμετέχουν στις δράσεις υλοποίησης και την εξοικείωση τους με τις νέες έννοιες και 
πρακτικές της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών δικτύων .   

Οι βασικοί στόχοι της επικοινωνίας σκοπεύουν στην ενημέρωση/πληροφόρηση για: 

 Τη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική της Διαλειτουργικότητας στο σιδηροδρομικό τομέα και την 
διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας ώστε:  

 να διευκολύνει, να βελτιώσει και να αναπτύξει τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορικές 
υπηρεσίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις τρίτες χώρες· 

 να συντελέσει στη σταδιακή υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς τεχνικού εξοπλισμού και 
υπηρεσιών κατασκευής, ανακαίνισης, αναβάθμισης και λειτουργίας του σιδηροδρομικού 
συστήματος εντός της Κοινότητας· 

 να συντελέσει στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της Κοινότητας. 

 Τους στόχους και το περιεχόμενο του πιλοτικού Προγράμματος TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα, όπως 
αυτό εξειδικεύεται σε επιμέρους δραστηριότητες στη Συμφωνία No 
INEA/CEF/TRAN/M2016/1349973. 

Ειδικότερος στόχος της επικοινωνίας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, η 
ενημέρωση για τα προϊόντα και τα αποτελέσματα του Προγράμματος και η συμμετοχή τους στην 
υλοποίηση του έργου. 

Ειδικότεροι Στόχοι της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Το παρόν αρχικό σχέδιο επικοινωνίας του έργου TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας 
υπόψη τους διαφορετικούς αποδέκτες - στόχους των επικοινωνιακών δράσεων του έργου, με την 
αναγνώριση των ακόλουθων κύριων ομάδων - στόχων:  

 Υπουργεία  

 Διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής (υπηρεσίες Ο.Σ.Ε.) 

 Δημόσιοι φορείς του σιδηροδρομικού κλάδου (π.χ. ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ ). 

 Πάροχοι σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών (σιδηροδρομικές επιχειρήσεις). 
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 Συλλογικοί φορείς ( πχ. συνδικαλιστικοί φορείς του σιδηροδρομικού κλάδου)  

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και διαμορφωτές κοινής γνώμης, όπως είναι οι εκπρόσωποι του 
Τύπου και των ΜΜΕ, που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων και των ωφελειών 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του  Προγράμματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Τοπικές και περιφερειακές αρχές διαχείρισης και εθνικοί οργανισμοί περιοχών που επηρεάζονται 
από τη λειτουργία των σιδηροδρόμων, ή υλοποιούν σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα ( 
εθνικά, περιφερειακά, ΕΣΠΑ κλπ.). 

 Εταιρίες παροχής υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στους διαχειριστές υποδομής ( 
συντήρηση υποδομής, ανάπτυξη λογισμικού, εκπαίδευση κλπ.)  

 Παράγοντες και φορείς των επιμέρους έργων 

 Οικονομικοί κύκλοι και επαγγελματικές οργανώσεις, 

 Ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς. 

 Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Εκπρόσωποι ειδικών πληθυσμιακών ομάδων όπως π.χ. ΑΜΕΑ 

 

Επικοινωνιακά Εργαλεία 

Τα επικοινωνιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του παρόντος Πλάνου 
Επικοινωνίας, αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια . 

Internet 

Το διαδίκτυο αποτελεί βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για τον Ο.Σ.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης 
του έργου . 

Στην ιστοσελίδα του έργου και του Ο.Σ.Ε. δημοσιοποιούνται : λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος, 
οι διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης των δράσεων, θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των έργων, 
διακηρύξεις έργων και αποφάσεις ανάθεσης αυτών, κατάλογος αναδόχων που εκτελούν τα έργα του 
Προγράμματος., καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, σύνδεσμοι με ιστοσελίδες της ΕΕ και των αρμόδιων 
σχετικών φορέων και οργανισμών, σύνδεσμος με το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων κ.α. 

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις  

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις ή η συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις εξασφαλίζουν την προσωπική 
επαφή και λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας. Ανάλογα με τους στόχους, 
απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό και με τις κατάλληλες επικοινωνιακές μεθόδους δύναται να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων. 

Στόχος είναι η παρουσίαση του προγράμματος σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος όπως π.χ. 
υπουργείων, εκπροσώπους των παρόχων σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφορών, εκπροσώπους 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικονομικών φορέων, Α.Μ.Ε.Α.,  κ.λπ.. 

Απαραίτητα εργαλεία για την εξασφάλιση και μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από 
ημερίδες-συνέδρια-εκθέσεις θα είναι η χρήση των βασικών μηνυμάτων, η πολλαπλή  εφαρμογή της 
ταυτότητας σε όλο το επικοινωνιακό υλικό (αφίσες, διαφημιστικό υλικό κ.λπ.), η διανομή ενημερωτικού 
υλικού σε όλους τους παρευρισκόμενους κ.λπ.. 

Ενημερωτικά Δελτία - Newsletters.  

Αποτελούν μια σταθερή περιοδική πηγή πληροφόρησης (π.χ. ανά τετράμηνο) για τις εξελίξεις και την 
πορεία υλοποίησης του προγράμματος για το επιλεγμένο κοινό.  

Ενημερωτικά Φυλλάδια 

Εργαλείο που θα χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με άλλες δράσεις δημοσιότητας (π.χ. διανομή του σε 
εκθέσεις, διημερίδες, συνέδρια κ.λ.π.) αλλά θα υπάρχει διαθέσιμο και στην Γραμματεία των αρμοδίων 
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Διευθύνσεων του Ο.Σ.Ε.. Μπορεί  να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εικόνα του 
έργου ή να παρουσιάσει την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων που συγχρηματοδοτούνται από αυτό. 

Συναντήσεις εργασίας 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας Δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, μεταξύ των σιδηροδρομικών 
φορέων προτείνεται η διοργάνωση περιοδικών συναντήσεων εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και 
καλών πρακτικών, με σκοπό την μεγιστοποίηση των επιδιωκομένων στόχων του παρόντος Προγράμματος 
TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα. 

Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις  

Είναι βασικός συντελεστής για κάθε ενέργεια δημοσιότητας, ιδίως κατά την εκκίνηση μιας εκστρατείας 
πληροφόρησης. Παρέχουν την δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εξελίξεις, 
δωρεάν κάλυψης των δράσεων και των έργων του TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα σε εφημερίδες, περιοδικά και 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, διεισδύοντας στο ευρύ κοινό. 

Ενδεικτική στρατηγική 

Για τη βέλτιστη οργάνωση των δράσεων επικοινωνίας, το στρατηγικό σχέδιο χωρίζεται σε τρεις φάσεις 
υλοποίησης, ακολουθώντας τα αντίστοιχα στάδια υλοποίησης του έργου TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα, τα 
οποία περιλαμβάνουν:  

1. Προπαρασκευαστικές Δράσεις  

2. Τεχνικές δράσεις υλοποίησης και διάχυσης των επιμέρους αποτελεσμάτων του έργου  

3. Δράσεις αξιολόγησης των επιπτώσεων από την πλήρη υλοποίηση του Προγράμματος .  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικότερα το περιεχόμενο εκάστης Φάσης. 

                                                             

Α΄ Φάση: Προπαρασκευαστικές Δράσεις - Γενική πληροφόρηση για το Πρόγραμμα TAF/TAP-TSI και τις 
δράσεις του, εναρκτήρια εκδήλωση. 

Η 1η Φάση της επικοινωνιακής στρατηγικής στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφερόμενων φορέων  αναφορικά με το υπό υλοποίηση σχέδιο TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα και το 
βασικό του περιεχόμενο (δράσεις, αναμενόμενα αποτελέσματα), ώστε να πληροφορηθούν λεπτομερώς 
και να παροτρυνθούν για την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία τους σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες 
υλοποίησης αυτού. 

Ο Ο.Σ.Ε. μεριμνά για την διάδοση της πληροφόρησης (Εγκεκριμένα έγγραφα του Προγράμματος,  
Περίληψη του Προγράμματος, που θα αποτελεί και τον ενημερωτικό οδηγό βασικών γνώσεων για το 
πρόγραμμα και για τη συμβολή του SEF) με διάφορους τρόπους, δράσεις και εργαλεία επικοινωνίας που 
περιλαμβάνουν:  

 Εναρκτήρια εκδήλωση  

 Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας, 

 Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), 

 Ενημερωτική αλληλογραφία, e-mails, κλπ. 

 Ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις τύπου κλπ. 

 

Β΄ Φάση: Τεχνικές δράσεις υλοποίησης και διάχυσης των επιμέρους αποτελεσμάτων του έργου. 

Η δεύτερη φάση έχει στόχο την απόκτηση γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη της υλοποίησης του 
έργου TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα, τα κριτήρια και τις διαδικασίες εκτέλεσης των επιμέρους έργων, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση του προγράμματος.   
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Ειδικότερα η 2η φάση της επικοινωνιακής στρατηγικής περιλαμβάνει δραστηριότητες για την 
ενεργοποίηση και καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων φορέων  για τη συμμετοχή τους στη λειτουργία του 
συστήματος προδιαγραφών TAF/TAP-TSI και στον αποτελεσματικό συντονισμό τους. Ειδικότερα οι 
δραστηριότητες αυτές θα αντιστοιχούν στην πορεία της εξέλιξης υλοποίησης των επιμέρους επτά 
υποέργων του Προγράμματος  ( πληροφοριακά συστήματα, εφαρμογές, μητρώα και βάσεις δεδομένων 
κλπ.), όπως αυτά θα έχουν ανατεθεί σε Αναδόχους μετά τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Σε αυτή τη 
φάση, οι φορείς θα πληροφορηθούν για τον τρόπο τήρησης των προδιαγραφών, τα μέσα και τα 
συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων, την ασφάλεια των συστημάτων, 
τη χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού, κλπ.  

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες θεματικές συναντήσεις: 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προϊόντων Υποέργου 2: Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη, 
εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού CCI. 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προϊόντων Υποέργου 4: Προμήθεια/ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού (δραστηριότητες 3,5,6,10,12). 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προϊόντων Υποέργου 5: Προμήθεια/ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού (δραστηριότητες 4,7,8,9) 

Σε όλες τις παραπάνω θεματικές συναντήσεις θα διανέμεται και το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό (οδηγοί, 
φυλλάδια κλπ.). 

Οι δράσεις και τα εργαλεία επικοινωνίας αυτής της φάσης περιλαμβάνουν:  

 Εκπαιδευτικά και διδακτικά σεμινάρια, 

 Συναντήσεις εργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, 

 Δελτία τύπου και e-newsletters, 

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τον τύπο, 

 Ευρεία χρήση του διαδικτύου 

 Έκδοση και διανομή ειδικών ενημερωτικών οδηγών (έντυπων και ηλεκτρονικών),  

 Συστηματική οργάνωση θεματικών συναντήσεων και σεμιναρίων με τους εμπλεκόμενους φορείς 

 

Γ΄ Φάση: Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων - Δράσεις αξιολόγησης των επιπτώσεων από την 
πλήρη υλοποίηση του Προγράμματος 

Η τρίτη φάση επικοινωνίας, έχει στόχο την προβολή της πλήρους εξέλιξης του Προγράμματος, με έμφαση 
στην πληροφόρηση και δημοσιότητα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, στην προβολή υλοποιημένων 
έργων και καλών πρακτικών. 

Ειδικότερα η 3η φάση της επικοινωνιακής στρατηγικής αφορά στην τελική πληροφόρηση για τα 
αποτελέσματα των δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί. Οι δράσεις και τα εργαλεία επικοινωνίας που 
προβλέπονται στην εν λόγω φάση είναι:  

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις  και συναντήσεις εργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς 

 Ειδικά ενημερωτικά δελτία και περιοδικά έντυπα 

 Οργάνωση θεματικών συναντήσεων και σεμιναρίων με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς. 

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο το έργο περιλαμβάνει οκτώ ενέργειες όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης 

Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την διάρκεια του έργου  

Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού  

Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου σε τοπικό και εθνικό τύπο 

Διοργάνωση τεσσάρων θεματικών συναντήσεων (Υποέργα 2, 4, 5, Ολοκλήρωση Προγράμματος) 

Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας 

Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου 

Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 
 
 

 

2.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης 
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Διοργάνωση 
εναρκτήριας 
εκδήλωσης 

 ◊ 

             

 

Ανάπτυξη και 
διαχείριση 
ιστοσελίδας για 
όλη την διάρκεια 
του έργου  

                

Δημιουργία 
έντυπου και 
ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού 
υλικού  

◊                

Δημιουργία 
Newsletter και 
δημοσίευση 
δελτίων τύπου σε 
τοπικό και εθνικό 

τύπο       

                

Διοργάνωση 
συναντήσεων       ◊    ◊    ◊  ◊ 

Διαμόρφωση 
Δημιουργικής & 
Επικοινωνιακής 
Ταυτότητας 

◊                

Αναλυτικό Πλάνο 
Προβολής – ◊                
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Δημοσιότητας 
του Έργου 

Ψηφιακή 
Προβολή στα 
Μέσα 
Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

                

 

 Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.    
 
◊ Υποβολή τελικού παραδοτέου 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υποστήριξη της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την υλοποίηση ενεργειών 
προβολής και δημοσιότητας: 

 Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης 

 Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την διάρκεια του έργου  

 Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού  

 Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου σε τοπικό και εθνικό τύπο 

 Διοργάνωση συναντήσεων  

 Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας 

 Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου 

 Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
 

3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης 

 

3.2.1 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης Σύμβασης  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο πλαίσιο της προσφοράς του θα προτείνει την ομάδα έργου και το Σχήμα 
Διοίκησης (οργάνωση και διοίκηση του έργου) σύμφωνα με το Παράρτημα II.  

 

3.2.2 Διάρκεια Σύμβασης-Χρόνοι Παράδοσης  

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες. Η ανάλυση του Έργου σε παραδοτέα 
παρουσιάζεται στο πίνακα που ακολουθεί. 

Α/Α Δραστηριότητες και παραδοτέα Κατάθεση παραδοτέου 

1 Π.1: Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης Τον 3ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

2 Π.2: Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την 
διάρκεια του έργου  

Στη λήξη της σύμβασης 

3 Π.3: Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
υλικού  

Τον 2ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

4 Π.4: Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου σε 
τοπικό και εθνικό τύπο 

Στη λήξη της σύμβασης 
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Α/Α Δραστηριότητες και παραδοτέα Κατάθεση παραδοτέου 

5 Π.5: Διοργάνωση συναντήσεων  
 

 Π.5.1: Διοργάνωση συνάντησης Υποέργου 2.1  Τον 6ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Π.5.2: Διοργάνωση συνάντησης Υποέργου 4  Τον 10ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Π.5.3: Διοργάνωση συνάντησης Υποέργου  Τον 14ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Π.5.1: Διοργάνωση συνάντησης Ολοκλήρωσης Προγράμματος  Τον 16ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

6 Π.6:Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας Τον 2ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

7 Π.7: Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου Τον 2ο μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης 

8 Π.8: Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
Στη λήξη της σύμβασης 

 

Ακολουθεί στη συνέχεια η περιγραφή του περιεχομένου των παραδοτέων του έργου: 

Δράση 1: Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 1, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση μιας μονοήμερης 
εναρκτήριας εκδήλωσης στην Αθήνα. Το αντικείμενο της εκδήλωσης , η ακριβής τοποθεσία καθώς επίσης 
και η ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της θα καθοριστούν έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα 
Αρχή. Στην εκδήλωση θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τουλάχιστον 100 συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες:  

 Διαμόρφωση θεματολογίου και χρονοπρογραμματισμού εκδήλωσης   

 Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου (χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 100 ατόμων) 

 Πρόσκληση ομιλητών εκδήλωσης 

 Παροχή απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, προβολέας, 
φορητός υπολογιστής, κτλ) 

 Παροχή τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης της εκδήλωσης (υποδοχή, εξυπηρέτηση και 
πληροφόρηση συμμετεχόντων κλπ). 

 Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης 

 Δημιουργία εντύπων παρακολούθησης (λίστες συμμετεχόντων) 

 Μέριμνα για την εστίαση συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κατ’ ελάχιστον δύο 
διαλειμμάτων για καφέ (coffee-breaks) για 100 άτομα  

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας: δελτία τύπου ως προπομπός για την προσέλκυση 
συμμετεχόντων, απολογιστικό δελτίο τύπου μετά το πέρας της εκδήλωσης, πρόσκληση τοπικών 
ΜΜΕ κτλ.   

 Τήρηση και ηλεκτρονική αποτύπωση των πρακτικών της εκδήλωσης στην ελληνική γλώσσα 
συνοδευόμενη από σύνοψη αυτών στα αγγλικά.  

 

Παραδοτέα: Έκθεση πεπραγμένων της εκδήλωσης συνοδευόμενη με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (λίστες 
συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό, προσκλήσεις, πρόγραμμα κτλ.)  
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Χρονοδιάγραμμα:  Εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 

 

Δράση 2:  Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την διάρκεια του έργου 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 2 «Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την 

διάρκεια του έργου», θα αναλάβει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ιστοσελίδας του έργου, η οποία 

θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές δημοσιότητας του προγράμματος. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να 

ενσωματώνει σε ένα ενιαίο, προσβάσιμο και φιλικό για όλους περιβάλλον πληροφορίες σχετικά με έργο 

και τα αποτελέσματα αυτού.  

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 

 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα πολυγλωσσικότητας (Ελληνικά, Αγγλικά). Ο 

Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας στα αγγλικά και στα ελληνικά. 

 Η ιστοσελίδα του έργου θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Οδηγιών για 

την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Έκδοση 2.0 (WCAG 2.0 / Web Content 

Accessibility Guidelines). Το πρότυπο WCAG ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα να 

χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ. Η ύπαρξη μιας τέτοιας ιστοσελίδας διευκολύνει της 

πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα 

του έργου με εύκολο τρόπο. Η ιστοσελίδα του έργου θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τα 

κριτήρια επιτυχίας επιπέδου Α.  

 Η πλατφόρμα της ιστοσελίδας θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου 

(CMS) με εύκολο και φιλικό τρόπο.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει εκτός από την ανάπτυξη της ιστοσελίδας,  τη συλλογή των πληροφοριών οι 

οποίες θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, τη μετάφρασή τους στα αγγλικά, την παροχή υπηρεσιών 

φιλοξενίας (hosting) της ιστοσελίδας για όλη την διάρκεια του έργου. 

Παραδοτέα: Λειτουργική ιστοσελίδα του έργου με δυνατότητα πλοήγησης στα Ελληνικά και Αγγλικά  

Χρονοδιάγραμμα: Καθόλη την διάρκεια του έργου 

 

Δράση 3: Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού 

Ο Ανάδοχος, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον οδηγό υλοποίησης του έργου και τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής να σχεδιάσει και να παράγει τα εξής υλικά: 

 

 τρία banner (roll ups) (2 στα ελληνικά, ένα στα αγγλικά),  

 φάκελο (Folder) διαστάσεων Α4, velvet, έγχρωμο 350 γρ.. Ενδεικτική Ποσότητα: 1.000 κομμάτια 

 Δίγλωσσο φυλλάδιο (ελληνικά – αγγλικά) (τετρασέλιδο, Β4, velvet, έγχρωμο, 130 γρ, εκτύπωση 
δύο όψεων), Ενδεικτική ποσότητα: 5.000 αντίτυπα 

 Εφήμερο υλικό (στυλό, usb κ.α.) Ενδεικτική Ποσότητα: 500 στυλό, 200 usb 
 

Παραδοτέα: 

 τρία banner (roll ups) (2 στα ελληνικά, ένα στα αγγλικά),  

 φάκελο (Folder) διαστάσεων Α4, velvet, έγχρωμο 350 γρ.. Ενδεικτική Ποσότητα: 1.000 κομμάτια 

 Δίγλωσσο φυλλάδιο (ελληνικά – αγγλικά) (τετρασέλιδο, Β4, velvet, έγχρωμο, 130 γρ, εκτύπωση 
δύο όψεων), Ενδεικτική ποσότητα: 5.000 αντίτυπα 
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 Εφήμερο υλικό (στυλό, usb κ.α.) Ενδεικτική Ποσότητα: 500 στυλό, 200 usb 

 

Χρονοδιάγραμμα:  Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης  

 
 

Δράση 4 : Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου σε τοπικό και εθνικό τύπο 

Ο Ανάδοχος καλείται να δημιουργήσει newsletter σχετικά με το έργο και να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή 10 δελτία τύπου και λίστα μέσων (τοπικών και Εθνικών) που έχουν αποσταλεί (τουλάχιστον 40 μέσα) τα 
οποία θα ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. O Ανάδοχος, θα 
προετοιμάσει τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) σχετικά με το έργο, θα αναλάβει τη σύνταξη και επιμέλεια 
των κειμένων, τη λήψη φωτογραφιών που θα περιληφθούν στην καταχώρηση, την γραφιστική επιμέλεια τους 
και ότι άλλο σχετικό ζητηθεί και θα αναλάβει την περιοδική αποστολή τους. Τα newsletters - ενημερωτικά 
δελτία θα αποστέλλονται ταυτόχρονα σε έναν κατάλογο αποδεκτών που έχουν επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον 
τους και συναινούν για τη λήψη τους, σύμφωνα με το GDPR, σε επιλεγμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Παραδοτέα: Newsletter ,10 δελτία τύπου και λίστα μέσων (τοπικών και Εθνικών) που έχουν αποσταλεί 
(τουλάχιστον 40 μέσα) 

 

Χρονοδιάγραμμα: Σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του 
έργου. 

 

Δράση 5: Διοργάνωση τεσσάρων συναντήσεων 

Αντικείμενο της Δράσης 5 είναι η διοργάνωση τεσσάρων (4) συναντήσεων των εταίρων του έργου 
“TAF/TAP–TSI implementation in Greece: Design and development of scalable TAF/TAP – TSI systems” με 
σκοπό το βέλτιστο συντονισμό του έργου στην Αθήνα, οι οποίες θα αφορούν: 

 Την υλοποίηση του υποέργου 2.1 

 Την υλοποίηση του υποέργου 4 

 Την υλοποίηση του υποέργου 5 

 Την ολοκλήρωση του έργου. 

Η ακριβής τοποθεσία και η ημερομηνία των συναντήσεων θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τα εξής: 

 Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου συνάντησης, παροχή απαραίτητου οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. 

 Μέριμνα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της συνάντησης (επικοινωνία 
με τους εταίρους, αποστολή προσκλήσεων, προετοιμασία ατζέντας, προετοιμασία παρουσιάσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής, κτλ) 

 Τεχνική υποστήριξη της συνάντησης καθ’ όλη την διάρκεια της 

 Μέριμνα για την εστίαση των συμμετεχόντων στη συνάντηση (coffee break και light lunch) 

 Ειδικότερος συντονισμός δράσεων, παροχή πληροφόρησης στους συμμετέχοντες, αρωγή στην 
αντιμετώπιση δυσκολιών και ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν 

 Τήρηση και ηλεκτρονική αποτύπωση των πρακτικών της συνάντησης. 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση συνάντησης (φωτογραφικό υλικό, πρακτικά, παρουσιάσεις, υλικό 
συνάντησης κτλ)  

Χρονοδιάγραμμα:   
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 1η Συνάντηση θα διεξαχθεί τον έκτο μήνα μετά την υπογραφή της  σύμβασης 

 2η Συνάντηση θα διεξαχθεί τον δέκατο μήνα μετά την υπογραφή της  σύμβασης 

 3η Συνάντηση θα διεξαχθεί τον δέκατο τέταρτο μήνα μετά την υπογραφή της  σύμβασης 

 

 

Δράση 6: Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δημιουργικής και 
επικοινωνιακής ταυτότητας για το έργο, με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή του. Μέσα από την πλέον 
κατάλληλη και ενδεδειγμένη εικαστική πρόταση - που τελικά θα επιλεχθεί και θα εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή - επιδιώκεται το έργο να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό. 

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

 Καθορισμό επικοινωνιακών μηνυμάτων (slogan) και εικαστική αποτύπωσή τους (λογοτύπηση) για 

αποτελεσματική προσέγγιση-ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 Προσαρμογή και εξειδίκευση της επικοινωνιακής/δημιουργικής προσέγγισης για κάθε επιμέρους 

θεματική και ενέργεια επικοινωνίας. 

 Αναλυτικές δημιουργικές προτάσεις και τελικές μακέτες για τα ενημερωτικά υλικά που θα παραχθούν 

στο πλαίσιο του Έργου. 

    

Παραδοτέο:  Πλάνο επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου  

Χρονοδιάγραμμα: Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης  

 

Δράση 7: Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου 

Σε 1η φάση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση Μέσων που θα αξιοποιηθούν και 
την αντίστοιχη κατανομή πόρων (Media Plan), η οποία τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της πρότασης και τις απαραίτητες ενέργειες στα ΜΜΕ, 
έπειτα από την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τέλος, θα παραδώσει  Απολογιστική Έκθεση Πλάνου Δημοσιότητας - Προβολές μηνυμάτων & Καταχωρήσεων 

 

Παραδοτέο: Απολογιστική Έκθεση Πλάνου Δημοσιότητας - Προβολές μηνυμάτων & Καταχωρήσεων 

Χρονοδιάγραμμα: Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 

 

Δράση 8: Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση και ανάπτυξη της εικόνας μιας 

υπηρεσίας ή προϊόντος, καθώς έχουν σημαντική απήχηση στις ομάδες στόχους και ως εκ τούτου παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η προβολή μέσα από τα social media είναι 

ο πιο διαδεδομένος και αποτελεσματικός τρόπος διαφήμισης και προώθησης.  

 

Με τη συγκεκριμένη δράση θα γίνει στοχευμένη προβολή του έργου μέσω Google ads, Facebook, Twitter, 

YouTube και Instagram, καθώς και σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας. 
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Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών σε όλα τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω: 

 

 δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών στα παραπάνω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
 καθημερινή διαχείρισή τους σε επίπεδο:  

 δημιουργίας και ανάρτησης πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου,  

 παρακολούθησης και διαχείρισης σχολίων – απαντήσεων 

 παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων και βελτιστοποίησης περιεχομένου/καμπάνιας 

 

Παραδοτέο: Μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού για τη Διαχείριση των Λογαριασμών ανά Μέσο Κοινωνικής 
Δικτύωσης (Περιεχόμενο, Καμπάνιες, Στατιστικά Στοιχεία) 

Χρονοδιάγραμμα: Καθόλη την διάρκεια της σύμβασης  

 

3.2.3 Υπεργολαβία  

Επιτρέπεται η υπεργολαβία σύμφωνα με τους όρους που του κεφαλαίου 4.4 της παρούσας διακήρυξης. 

3.2.4 Τόπος υλοποίησης/παροχής Υπηρεσιών  

ΟΙ υπηρεσίες του έργου της παρούσας διακήρυξης παρέχονται στην έδρα της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. η οποία βρίσκεται 
στη Διεύθυνση: Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα. 

3.2.5 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Με την κατάθεση των παραδοτέων των Δραστηριοτήτων πραγματοποιείται έλεγχος από κατάλληλα 
στελέχη του φορέα ανάθεσης (της ΕΠΠΕ) και αφού διαπιστωθεί η εμπρόθεσμη κατάθεσή τους και η 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές (του παρόντος Παρατήματος I και του 
Παραρτήματος ΙΙ) η ΕΠΠΕ προβαίνει στην οριστική παραλαβή τους. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθούνται 
οι διαδικασίες που προβλέπονται στα κεφάλαια 6.3 και 6.4 της παρούσας διακήρυξης. 

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Χρηματοδότηση  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Χρηματοδοτικός  Μηχανισμός «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»-Connecting EuropeFacility,Κωδ. ΣΑΕ 671/1.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΣΕ67110003). 

Η σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 6 της Πράξης με τίτλο «Υλοποίηση των TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI»/ “TAF/TAP-TSI Implementation in 
Greece: Design and Development of scalable TAF/TAP-TSI systems” η οποία έχει ενταχθεί στη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» με βάση την υπ’ αριθ.: INEA/CEF/TRAN/M2016/1349973 
σύμβαση χρηματοδότησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε  60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης 3.000,00 720,00 3.720,00 

2 Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την διάρκεια 
του έργου  

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

3 Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 15.000,00 3.600,00 18.600,00 
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υλικού  

4 Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου σε 
τοπικό και εθνικό τύπο 

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

5 Διοργάνωση συναντήσεων  15.000,00 3.600,00 18.600,00 

7 Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής Ταυτότητας 4.000,00 960,00 4.960,00 

8 Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

9 Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 3.000,00 720,00 3.720,00 

 Σύνολο 60.000,00 14.400,00 74.400,00 

 

 

Δεν επιτρέπονται προσφορές για μεμονωμένη/ες δραστηριότητα/τες. 

 

3. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός είναι ενιαίος και αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκτιμήθηκε με 
βάση έναν ελάχιστα προβλεπόμενο αριθμό ανθρωπομηνών που απαιτούνται για το έργο σε όλη τη 
διάρκειά του και με βάση ένα κόστος ανά ανθρωπομήνα στο οποίο περιλαμβάνονται  όλες οι δαπάνες του 
υποψήφιου αναδόχου για μισθούς μόνιμου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο, αμοιβές 
εξωτερικών συνεργατών, για ταξίδια, δαπάνες εκπαίδευσης, έξοδα διαμονής και μετακίνησης, δαπάνες 
ασφάλισης προσωπικού, κέρδη κ.λπ. 

Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο μέγιστος και επ΄ αυτού προβλέπονται εκπτώσεις. 

 

4. Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης 

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

5. Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με ποσοστό 24% επί της αρχικής αξίας, εκτός ΦΠΑ, (καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα τεχνικής Προσφοράς  

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

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

Α. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναλύουν στην προσφορά τους την αντίληψή τους για το έργο και 
ειδικότερα: 

α) τις απαιτήσεις του έργου σε σχέση με το περιβάλλον υλοποίησης του 

β) τους περιορισμούς και κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου 

γ) τις κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας του έργου 

Β, Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναλύουν στην προσφορά τους την μεθοδολογία υλοποίησης του υπό 
ανάθεση έργου, τεχνικές και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν, διαχωρισμός σε φάσεις, πακέτα 
εργασίας και παραδοτέα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Γ. 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. 

Δ. Οργάνωση και διοίκηση του  έργου 

Δ1. Οργάνωση και λειτουργία Ομάδας Έργου 

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 και παρουσιάζουν συνοπτικά το βιογραφικό της (σε μορφή 
συνεχούς κειμένου) 

γ) Περιγράφουν τη θέση στην ομάδα και τα καθήκοντα κάθε στελέχους σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου). 

Πίνακας Ομάδας Έργου: Ρόλοι, καθήκοντα, εμπειρία και μορφωτικό επίπεδο 

α/α Στέλεχος Εταιρεία Θέση στην Ομάδα 
Αρμοδιότητες/ 

Καθήκοντα 
Εμπειρία 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          
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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. 

Δ.2 Κατανομή άνθρωπο-προσπάθειας 

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 Έργου. 

  Πίνακας 1: Συνολική Απασχόληση Ομάδας Έργου σε ανθρωπομήνες 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στην Ομάδα Έργου ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ ΕΡΓΟΥ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

    

Σύνολο  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγμα πίνακα τεκμηρίωσης της παροχής 
υπηρεσιών παρόμοιας φύσης  

 

Υπόδειγμα 1: ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ Αναδόχου κατά την τελευταία 4ετία  ή 
έργα Ομάδας Έργου 

 
  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του έργου / υπηρεσίας όπως 
αναγράφεται στην σύμβαση) 

ΕΝΑΡΞΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΟΣΤΟΣ : 

(Τίθενται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της 
Σύμβασης.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του αντικειμένου και του μεγέθους του 
με χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία, κατά τρόπο που 
να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν 
η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε 
παρόμοιας φύσης με την υπό ανάθεση υπηρεσία. 
Μπορεί να γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του 
αντικειμένου, δυσκολιών κ.λπ. κατά την κρίση του 
υποψηφίου.) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ: (Αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου 
του Φορέα Ανάθεσης και συγκεκριμένα: 
ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email). 

 
 
(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσα έργα παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των κατωτέρω δύο πινάκων Οικονομικής 
Προσφοράς: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΣΕ € 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης   

Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας για όλη την 
διάρκεια του έργου  

  

Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
υλικού  

  

Δημιουργία Newsletter και δημοσίευση δελτίων τύπου 
σε τοπικό και εθνικό τύπο 

  

Διοργάνωση συναντήσεων    

Διαμόρφωση Δημιουργικής & Επικοινωνιακής 
Ταυτότητας 

  

Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου   

Ψηφιακή Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τελική τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 

[], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 

παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2 
Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΟΣΕ Α.Ε 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 094038689 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.ose.gr 
Πόλη: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Αρμόδιος επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑF/TAPTSI 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" 

Σύντομη περιγραφή: 
Αριθμός αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 
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τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 20017 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 

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 
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στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 8 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11 
Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12 
Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
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Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13 
Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16 
Διευκρινίστε _______τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
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αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 

εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 

καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 22 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
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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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 23 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα 

και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης 

/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 

εξής: 

Αριθμός ετών 

- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 

έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - .. 

Αποδέκτες 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 24 
Αποδέκτες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 25 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
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ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 26 

Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή__ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  -  Οδός Καρόλου 1-3, 104-37, ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 094038689 (Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε. 1967/98/B/86/02/23-08-1991). 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας και του αντίστοιχου Πλάνου Επικοινωνίας στο 
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Υλοποίηση των TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI»/ “TAF/TAP-TSI Implementation in 
Greece: Design and Development of scalable TAF/TAP-TSI systems”.   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ME  ΦΠΑ) 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     16 ΜΗΝΕΣ 

Σήμερα  την  …………………………. στην  Αθήνα και επί της οδού Καρόλου 1-3  οι υπογεγραμμένοι : 

Α) ………………………………, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ  νόμιμα εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το ισχύον σύστημα 
εξουσιοδότησης. 

Β) ………………………………………νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας …………………………………………που εδρεύει:   

    Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & λοιπές ∆ιατάξεις». 

2. Toν N. 3861/10 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον N. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

4. Την Οδηγία 2014/ 25 /ΕΕ. 

5. Τον εγκεκριμένο Τακτικό προϋπολογισµό του  ΟΣΕ έτους 2021. 

6. Την υπ αριθμ. --------------/-------2021  Απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους µε την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει το 
έργο: 

Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας και του αντίστοιχου Πλάνου Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο 
Υλοποίηση των TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI»/ 
“TAF/TAP-TSI Implementation in Greece: Design and Development of scalable TAF/TAP-TSI systems”.   

Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε στον κ.Δαληβίγκα Κων/νο, τηλέφωνο 210-5297463. 
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1. ΤΙΜΗ  

Το συνολικό κόστος της παροχής υπηρεσιών είναι: 

Καθαρή Αξία:  …………………………………………………………………. €. 

Φ.Π.Α. ………………………………………………………………………...€. 

Κόστος με ΦΠΑ 24% …………………………………………. €.             

Στην καθαρή τιμή των υπηρεσιών συντήρησης περιλαμβάνεται κάθε εργασία όπως περιγράφεται στα έγγραφα της 
σύμβασης, όλα τα παράπλευρα έξοδα, οι φόροι που βαρύνουν τον ανάδοχο, και κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός από 
το ΦΠΑ), µε τον τρόπο που ορίζει η παρούσα σύμβαση, µε ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου. 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ –  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 Η παροχή των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί εντός 16 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης  και η 
παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9  της παρούσης.  

Η υπηρεσία θα θεωρηθεί ως οριστικώς εκτελεσθείσα όταν ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τα αντικείμενα που του 
ανατίθενται από την παρούσα σύμβαση  και δεν θα υπάρχει εκκρεμής απαίτηση από τον ΟΣΕ.  

 Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ. 

3.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφωθεί πλήρως με τα 
αναγραφόμενα στην  παρούσα. 

Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εφαρμογή των ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

3.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται, ότι διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και ότι κατέχει το 
προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και για την 
εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του. 

3.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της οικείας τέχνης και 
επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του 
αντικειμένου της παρούσης, κατά απόλυτη τήρηση των οριζομένων στην παρούσα σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

4.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε τακτικές ή όποτε άλλοτε απαιτείται, συναντήσεις με τα 
αρμόδια όργανα του ΟΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση και την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσης. 

4.2. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να προβαίνει σε παρουσίαση του έργου όπου ήθελε απαιτηθεί από τον ΟΣΕ. 

4.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει στον ΟΣΕ, εφόσον αυτός το ζητήσει και χωρίς καμία επιβάρυνση της 
τελευταίας, κάθε είδους πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με συγκεκριμένη εγκατάσταση, 
παροχή υπηρεσίας ή υλικού στα πλαίσια της παρούσης. 

 ΑΡΘΡΟ 5.  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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 ΑΡΘΡΟ 6.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

6.1  Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς Αναδόχου δημοσιότητα, σχετική με την παρούσα  Σύμβαση, χωρίς την  
προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΟΣΕ. 

6.2  Ο ως άνω όρος θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την λήξη ισχύος ή τη λύση της Σύμβασης. 

  ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

7.1. Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητες οποιασδήποτε φύσης 
και είδους πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ιδίως στην οργάνωση, δραστηριότητα, οικονομικά θέματα ή υποθέσεις 
γενικότερα του ΟΣΕ. 

 Ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει ή διαθέσει σε  
τρίτους  πλην των αναγκαίων  για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του από την  σύμβαση  προσώπων (ειδικοί 
συνεργάτες, υπεργολάβοι κλπ), τους οποίους επίσης υποχρεούται να δεσμεύσει με ρήτρες εμπιστευτικότητας,  
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΣΕ, οποιαδήποτε  έγγραφα, στοιχεία , ή πληροφορίες 
περιήλθαν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση και εγγυάται,  ότι η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας  δεσμεύει  και το προσωπικό, τους 
συνεργάτες , υπαλλήλους, προστηθέντες και υπεργολάβους του.  

 Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

   Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και  
μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς τον ΟΣΕ.  

7.2.  Ο ΟΣΕ οφείλει να τηρήσει απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες οι οποίες αφορούν ιδίως 
την οργάνωση, δραστηριότητα, οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του Αναδόχου και οι οποίες έχουν 
παρασχεθεί στον ΟΣΕ δυνάμει του παρόντος Διαγωνισμού και δεν δικαιούται χωρίς την προηγούμενη ρητή 
συγκατάθεση του Αναδόχου να τις γνωστοποιεί σε         οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 ΑΡΘΡΟ 8.  ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

8.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Α) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση 
ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 
4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας 
προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Β) Αναλογική καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή Έκθεσης Υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών του έργου του Έργου, αφού αφαιρεθεί: (i) το υπόλοιπο 
ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης 
από την προηγούμενη πληρωμή  (3β) προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του 
υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του Έργου, ως ακολούθως:  

α) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον τρίτο (3ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά 
την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Π.1, Π.3, Π.6, Π.7. 

β) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον έκτο (6ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά 
την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.1 και την πρόοδο των Παραδοτέων Π.2, Π.4, Π.8. 

γ) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον δέκατο (10ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.4 και την πρόοδο των Παραδοτέων Π.2, Π.4, Π.8. 

δ) Το 15% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον δέκατο τέταρτο(14ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.1 και την πρόοδο των Παραδοτέων Π.2, Π.4, Π.8. 
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δ) Το 20% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί τον δέκατο έκτο(16ο) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.5.1 , την πρόοδο των Παραδοτέων Π.2, Π.4, Π.8. και την 
ολοκλήρωση του έργου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  

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

α) Κράτηση 0,07% 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, εφ’όσον έχει τεθεί σε ισχύ. 

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%. 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

9.1.  Η διαχείριση και ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση έλεγχος των εργασιών, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος 
των παρεχομένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών, εν γένει, θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ Α.Ε., όπως αυτά 
θα καθοριστούν με σχετική απόφαση της διοίκησής του και θα γνωστοποιηθούν εγγράφως και προσηκόντως στον 
Ανάδοχο. 

9.2.  Ομοίως η παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, εκ μέρους του Αναδόχου, θα γίνεται 
από τα παραπάνω όργανα του ΟΣΕ Α.Ε, οι δε παρατηρήσεις ή οι «πιστοποιήσεις» εκτέλεσης των εργασιών και 
παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνονται εγγράφως από τα ίδια παραπάνω όργανα και επί τη βάσει αυτών 
των εγγράφων παρατηρήσεων ή «πιστοποιήσεων», θα γίνεται, η πληρωμή του Αναδόχου και θα του καταβάλλεται το 
συμβατικό τίμημα ή θα του επιβάλλονται, τυχόν,  ποινικές ρήτρες ή θα ζητείται η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών 
ή θα κηρύσσεται ο ανάδοχος έκπτωτος κλπ. 

ΑΡΘΡΟ  10.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του ΟΣΕ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της παρούσης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω  εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

11.1  Όλο το προσωπικό του Ανάδοχου θα πρέπει, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη αυτού να είναι ασφαλισμένο 
στο ΙΚΑ και στους λοιπούς κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί πλήρως το σύνολο των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση με το 
προσωπικό, το οποίο απασχολεί για την παροχή των υπηρεσιών, υπέχοντας προς τούτο πλήρως και αποκλειστικώς 
την πάσης φύσεως ευθύνη. Οποιοδήποτε πρόστιμο, προσαύξηση κλπ. επιβληθεί ενδεχομένως στον Ανάδοχο σε 
σχέση με το προσωπικό του για παράβαση οποιωνδήποτε κειμένων διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας 
βαρύνει αποκλειστικώς αυτόν. 
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11.2  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην προσήκουσα πληρωμή του προσωπικού και των συνεργατών του 
και να καταβάλει σε αυτούς, με δική του αποκλειστική επιβάρυνση, κάθε ποσό, το οποίο δικαιούνται βάσει της 
σχέσεως εργασίας ή συνεργασίας, όπως ενδεικτικά τα έξοδα αυτών, τους μισθούς και τις πάσης φύσεως αμοιβές 
τους (υπερωρίες, επιδόματα, άδειες μετά ή άνευ αποδοχών κ.λπ.,), τις οφειλόμενες στους εκάστοτε δικαιούχους 
αποζημιώσεις λόγω εργατικού ατυχήματος, ασθένειας, αναπηρίας, θανάτου, τα τυχόν έξοδα επαναπατρισμού και 
κάθε δαπάνη εν γένει, η οποία συνάπτεται με τη σχέση εργασίας ή συνεργασίας που συνδέει τον Ανάδοχο με το 
προσωπικό και τους συνεργάτες του. Για τον παραπάνω σκοπό ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί πλήρη αποδεικτικά 
στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αμάχητα η εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης του, αλλά και να παραδίδει 
στον ΟΣΕ αντίγραφα των πληρωμών του προσωπικού του και των πληρωμών προς το ΙΚΑ, εφόσον του ζητηθεί. 

11.3 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία προκύψει αποδεδειγμένα οφειλή του Ανάδοχου έναντι του 
προσωπικού του ή έναντι του ΙΚΑ, ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, ανεξαρτήτως του εάν γεννηθεί ή μη με οποιονδήποτε 
τρόπο υποχρέωση της προς εξόφληση τέτοιας οφειλής, να καταβάλει τα ανά περίπτωση ληξιπρόθεσμα και απαιτητά 
ποσά στους δικαιούχους τους και να παρακρατήσει αυτά από την από μέρους της οφειλόμενη εργολαβική αμοιβή. 
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος υπέχει υποχρέωση σε αυτήν την περίπτωση να αποκαταστήσει και κάθε θετική ζημία, την 
οποία υπέστη ο ΟΣΕ από αυτήν την αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

12.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του ΟΣΕ. 

Στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει 
χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο 
της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

12.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση του ΟΣΕ. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΟΣΕ το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

12.3. Ο ΟΣΕ έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς και άμεσα την παρούσα σε περίπτωση 
που ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση, τεθεί σε εκκαθάριση ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση απαγόρευσης και περιπέσει σε κατάσταση, η οποία φέρει εν γένει τα 
χαρακτηριστικά και τις συνέπειες που απαντώνται στις προαναφερόμενες περιπτώσεις. 

12.4. Σε κάθε περίπτωση που επέλθει η λύση της παρούσας με καταγγελία εκάτερου των συμβαλλομένων μερών, 
αμφότερα θα προσέρχονται, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας στο συμβαλλόμενο μέρος 
που παραβίασε την παρούσα και σε ημερομηνία που θα ορίζεται στην εν λόγω καταγγελία, με σκοπό: (α) την 
απογραφή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών, στην οποία ο ΟΣΕ δύναται να προβεί ακόμη και εάν ο Ανάδοχος δεν 
παραστεί διό του νομίμου εκπροσώπου του, αν και κλήθηκε προς τούτο και (β) στη σύνταξη της τελικής 
εκκαθαριστικής πιστοποίησης των εκτελεσθεισών έως εκείνο το χρονικό σημείο υπηρεσιών, 

12.5. Στην περίπτωση που η λύση της παρούσας επέλθει με καταγγελία για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα 
του Ανάδοχου και ο τελευταίος κηρυχθεί έκπτωτος, θα επέρχονται αυτοδικαίως, πλέον των ανωτέρω αναφερομένων, 
οι ακόλουθες έννομες συνέπειες: 

(α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποσύρει άμεσα το προσωπικό του, καθώς και τα δικά του υλικά και το δικό του 
εξοπλισμό από τους χώρους παροχής των υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο ΟΣΕ δεν θα ασκήσει το δικαίωμα της 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω υπό (στ), 
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(β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει άμεσα στoν ΟΣΕ όλα τα  έγγραφα που προβλέπονται από τα έγγραφα της 
σύμβασης 

 (γ) ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει αυτή ως πρόσφορο, τις τυχόν 
ημιτελείς υπηρεσίες/εργασίες,  

(δ) ο ΟΣΕ διατηρεί, επιπροσθέτως, το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε ζημίας του, η 
οποία προκλήθηκε σε αυτή λόγω της παράβασης από την πλευρά του Ανάδοχου των υποχρεώσεων του βάσει της 
παρούσας και των παραρτημάτων της. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος έχει  ελέγξει την φύση του αντικειμένου της παρούσης,  τις συνθήκες εκτέλεσης, και έχει πλήρη γνώση 
των υποχρεώσεών του και των καθηκόντων του. 

Ο  Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία και τους όρους της  διακήρυξης τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τους εν 
λόγω όρους. 

ΑΡΘΡΟ  14.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

14.1  Για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του ΟΣΕ που απορρέουν από την 
παρούσα σύμβαση, ως εγγύηση θα χρησιμεύσει η κατατεθείσα στη Διεύθυνση Προμηθειών και Εφοδιασμού 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………..με αριθμό…………………., διάρκειας αορίστου χρόνου, ποσού 
…………………….. 

Η εγγύηση αυτή  θα καλύψει κάθε απαίτηση του ΟΣΕ έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση υπ’ αυτού 
οιουδήποτε όρου της σύμβασης, είτε για την μη πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση αυτής, είτε για απαίτηση από 
κατάπτωση ποινικής ρήτρας.  

14.2  Ρητώς συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει τον 
ΟΣΕ πέρα από το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης σε περίπτωση κατά την οποία από αθέτηση οποιουδήποτε 
συμβατικού όρου επέλθει στον ΟΣΕ ζημία μεγαλύτερη από το ποσό αυτής, επιφυλασσομένου του ΟΣΕ όπως αξιώσει 
σε κάθε περίπτωση είτε την εκτέλεση της σύμβασης, ή το διαφέρον, ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 

14.3 Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα χωρίς καμία σύμπραξη του Αναδόχου, να αξιώσει από την εγγυήτρια Τράπεζα την 
καταβολή του ποσού της εγγύησης καθώς και να αξιώσει την καταβολή του ποσού της εγγύησης, τόσο για την μερική 
ή ολική ικανοποίηση του, για απόληψη ποινικής ρήτρας που έχει καταπέσει, όσο και για την μερική ή ολική 
ικανοποίηση αξίωσης του, για την επανόρθωση οποιασδήποτε μερικής ή ολικής ζημιάς του, η οποία προκλήθηκε 
λόγω αθέτησης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου. 

Δεν αποτελεί κώλυμα για την είσπραξη από τον ΟΣΕ του ποσού της εγγύησης, η οποιασδήποτε εκ μέρους του 
Αναδόχου αμφισβήτηση του βάσιμου της αξίωσης του ΟΣΕ, για την απόληψη του ποσού της εγγύησης, η 
οποιαδήποτε δε προβαλλόμενη από τον Ανάδοχο αμφισβήτηση, για το βάσιμο της ανωτέρω αξίωσης του ΟΣΕ, δεν 
μπορεί να αποτελέσει παρά μόνο τη βάση αξίωσης του Αναδόχου για αναζήτηση του ποσού της εγγύησης. 

Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί από τον Ανάδοχο μόνο μετά την είσπραξη από τον ΟΣΕ του ποσού της παραπάνω 
εγγύησης. 

14.4  Η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική 

εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεμής απαίτηση κατά του Αναδόχου που θα απορρέει από την 
Σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1 Ο ΟΣΕ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσής της, μεταξύ άλλων, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
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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 αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

15.2. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των 
υπηρεσιών ή τμήματος αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Κατά τα χρονικά διαστήματα της προσωρινής διακοπής της 
εκτέλεσης τμήματος του αντικειμένου της παρούσης κατ' εντολή του ΟΣΕ θα αναστέλλονται οι προθεσμίες εκτέλεσης 
της παρούσης. 

15.3. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει την οριστική διακοπή της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
παρούσης με έγγραφη δήλωση του που επιδίδεται στον Ανάδοχο. Με την παραλαβή του σχετικού εγγράφου από τον 
Ανάδοχο επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ  16.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

16.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού που ανέρχονται στο ποσό των ……………. € θα παρακρατηθούν από την 
πρώτη πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την Σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην 
εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή,  αρμόδια είναι αποκλειστικά 
τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.     

                                                  

ΑΡΘΡΟ  19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη με τις ιδιότητες που παρίστανται δηλώνουν, ότι αποδέχονται αμοιβαία και ανεπιφύλακτα τις 
δηλώσεις που έγιναν από τις δύο πλευρές. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και συμπληρωματικά 
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σε βεβαίωση συντάχθηκε αυτή η σύμβαση σε δύο όμοια μεταξύ τους έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν και αφού 
βεβαιώθηκαν υπογράφηκαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε ένας έλαβε ένα από αυτά.   

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ   ΑΝΑΔΟΧΟ                                                                                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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