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   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

     & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ                                                                                                                

ΤΜΗΜΑ          : ΔΙΣΥ                                   

Ταχ. Δ/νση        : Καρόλου  1 – 3 

Τ. Κ                  : 104  37 

Πληροφορίες    :  Ν. Τριανταφύλλου                                        

Τηλέφωνο        : 210-5297271                                                         

Telefax             : 210-5225770 

 Α.Φ.Μ.            : 094038689                                                          

Α.Μ.Α.Ε.         : 1967/98/B/86/02/23-08-1991 

         ΑΔΑ: Ψ76Ρ46ΨΧΕΔ-ΠΞΨ 
         ΑΔΑΜ: 19PROC005600406/2019-09-23 

 
                 Αθήνα:    20 -09- 2019 

 

                                   Αριθ. Πρωτ : 9064088 

 

                      ΠΡΟΣ : 1. ΔΙΣΗΣΗΚ  

                                   2. ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ  

                                      (επί 9059182/05.08.2019) 

                                 3. ΠΡΟΕΔΡΟ EΑΔ  

                                   (Μαρία Τάκη) ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ 

                                 4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΑΔ  

                                   (Α. Παπουτσάκης) ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ 

                  

             ΚΟΙΝΟΠ.:  Κ.Φ.  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

2019 – 62 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «παροχή 

υπηρεσιών από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τον 

περιοδικό έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικών των 

ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των 

σιδηροδρομικών σταθμών, στάσεων και πεζογεφυρών του 

σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-ΣΚΑ-Κιάτο των 

τμημάτων γραμμής Πειραιάς-Οινόη, Δομοκός-Πλατύ, 

Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Πλατύ-Θεσσαλονίκη, 

καθώς και των Κτιρίων του ΟΣΕ εντός των νομών Αττικής 

και Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 

προϋπολογισμού, την  Τεχνική Περιγραφή, το Παράρτημα 

Α΄ και το  Άρθρο Ασφαλίσεων 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10-10-2019 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο 210 Μεγάρου ΟΣΕ, Καρόλου  1 – 3 ,  Αθήνα 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας 

του διαγωνισμού 

ΚΩΔΙΚΟΣ  CPV 79132000-8 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ) 
57.000,00 € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ 24%) 
70.680,00 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Είκοσι Τέσσερεις (24) μήνες 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις : 

1. Ποσοστό 0,07% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς 

Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 § 7 του Ν. 

4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016), ως ισχύει. 

2. Ποσοστό 0,06% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς 

Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της ΑΕΠΠ ¨Αρχή 

Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών¨ (άρθρο 350 § 

3του Ν. 4412/2016 {ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016}). 

Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού) 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο Σ Ε Α.Ε.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΡΟΛΟΥ  1 – 3    

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10437 

Τηλέφωνο 210-5297271 

Φαξ 210-5225770 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο n.triantafyllou@osenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 

 

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι ο : 

  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

Ζαχαρίας Στουρνάρας 

Νικόλαος Τριανταφύλλου 

210-5297544 210-5297594 edis20@otenet.gr 

 

ΑΡΘΡΟ  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οικονομικοί φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες 

που είναι εγκατεστημένοι σε: 

α. ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή 

β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ένωση.  

 

ΑΡΘΡΟ   2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1. Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  10
η
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και 

ώρα 11.00 π. μ. ακριβώς στον 2ο όροφο γραφείο 210 του κτιρίου του  ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 

1-3. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν  να καταθέσουν τις  σφραγισμένες 

προσφορές τους ή να  τις αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα  αναγράφει όλα  τα 

απαιτούμενα,  από την παρούσα, στοιχεία, στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού του  ΟΣΕ, οδός 

Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος, γραφ. 224), αρκετά έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την 

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή Αποσφράγισης  και  να τύχουν συμμετοχής 

κατά  την διαδικασία αποσφράγισης. 
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Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν απ΄ ευθείας στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού τις σφραγισμένες προσφορές τους και μόνον κατά την ανωτέρω 

προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. 

 

2.2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα 

απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. 

 

2.3. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον 

οποίο  υποχρεωτικά θα αναγράφονται ευκρινώς, τα κάτωθι: 

 

α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. 

 

β. Ο  πλήρης  τίτλος  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί   την προμήθεια, ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΥ, ΟΣΕ Καρόλου 1-3. 

 

γ. Ο αριθμός  Διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός) και  η ημερομηνία  διεξαγωγής του. 

 

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (προσφέροντος), ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το 

τηλέφωνο  και ο αριθμός  FAX  (ως  επιλογή τρόπου  επικοινωνίας). 

Διευκρινίζεται ότι εφόσον η προσφορά δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα 

αλλά από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στον φάκελο  θα αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία  του 

σημείου  2.3.δ  της παρούσης τόσο για τον οικονομικό φορέα ή προσφέροντα, όσο και για  τον εκπρόσωπό του. 

 

2.4. Οι έγγραφες προσφορές των οικονομικών φορέων ή προσφερόντων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό δεν πρέπει 

να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, κενά και συγκοπές μη κανονικά 

επικυρωμένες. 

 

2.5. Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο περιθώριο, ισχύουν δε εφ’ όσον 

φέρουν την υπογραφή του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος. 

 

2.6.  Οι προσφορές θα κατατεθούν εις απλούν σε ένα σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιέχονται τα  

παρακάτω: 

 

2.6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

      

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

προσφέρουσας  εταιρείας,  οικονομικού φορέα, στην οποία θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, τα 

αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες Α + Β (αντίστοιχα). 

 

Ο ΟΣΕ διατηρεί το Δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των δικαιολογητικών που περιγράφονται στους 

Πίνακες  Α + Β  (αντίστοιχα) από τον Ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

2.6.2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες κατά την φάση του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού, θα υποβάλουν : 

 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών διαπίστευσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 17020 από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), για τους περιοδικούς ελέγχους ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. 

 

• Βεβαιώσεις (συμβάσεις, βεβαιώσεις εργοδότη), για 50 τουλάχιστον  πιστοποιήσεις ανελκυστήρων και 30 

πιστοποιήσεις κυλιόμενων κλιμάκων κατ΄ έτος σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, για τα τελευταία τέσσερα (4) έτη 

(2015, 2016, 2017, 2018). 

 

• Υπεύθυνη Δήλωση, ότι είναι πλήρως γνώστες των τευχών δημοπράτησης και της θέσεως των ανελκυστήρων 

και κυλιόμενων κλιμάκων που θα πραγματοποιούν τους περιοδικούς ελέγχους. 
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Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου να διαμορφώσουν άποψη για 

την υφιστάμενη θέση των Ανελκυστήρων και κυλιόμενων και γενικότερα για το συνολικό αντικείμενο της 

σύμβασης, θα μπορούν να μεταβαίνουν επί τόπου σε αυτά (ανελκυστήρες – κυλιόμενες κλίμακες) ύστερα από 

συνεννόηση με τους κατά τόπο αρμόδιους του ΟΣΕ. 

 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

 

2.6.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω : 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή έλλειψη αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική    

    ή διοικητική αρχή εκδόσεως τελευταίου τριμήνου. 

β. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως. 

γ. Αποδεικτικό Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 προσφάτου εκδόσεως. 

    Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών (§ 2.6.3.) κωλύει την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 

Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται δημόσια παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς η διαδικασία αποσφράγισης των  προσφορών 

των  οικονομικών φορέων ή προσφερόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών μονογράφοντας δε 

και σφραγίζοντας αυτές ανά φύλλο. Οι προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών, παραλαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς ή προσφέροντες μετά την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και την γνωστοποίηση σε αυτούς της κατακυρωτικής απόφασης του 

αποφαινόμενου οργάνου του ΟΣΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα: 

 

α. Με βάση το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού, να αναθέσει την υπηρεσία στον οικονομικό φορέα ή 

προσφέροντα που θα δώσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάση της τιμής προσφορά, και 

η οποία  θα είναι τεχνικά κατάλληλη. 

 

β. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή   

«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ», ο αναθέτων φορέας  επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και 

το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

 

γ. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, εφόσον κρίνει αυτόν 

ανεπιτυχή  ή να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού η να  αποφασίζει την επανάληψή του. 

 

δ. Να ματαιώσει την προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

5.1 Το αντικείμενο του έργου είναι ή «παροχή υπηρεσιών από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τον 

περιοδικό έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των 

σιδηροδρομικών σταθμών, στάσεων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-ΣΚΑ-Κιάτο, 

των τμημάτων γραμμής Πειραιάς-Οινόη, Δομοκός-Πλατύ, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα, Πλατύ-

Θεσσαλονίκη, καθώς και των Κτιρίων του ΟΣΕ εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης», όπως 

περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, την Τεχνική Περιγραφή, το Παράρτημα Α και το 

Άρθρο Ασφαλίσεων. 

 



Σελίδα 5 

 

5.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #57.000,00# €, χωρίς ΦΠΑ, και  #70.680,00# €  με  

ΦΠΑ 24%.  

 

Έχει δεσμευτεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό των ετών 2020 και 2021.  

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 9064087/20.09.2019 του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ  6.   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΤΙΜΗ 

 

6.1. Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισμένης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6.2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

 

6.3. Η τιμή του έργου θα δίνεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

6.4. Τόσο κατά την κατατιθέμενη προσφορά, όσο και κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να 

αναγράφεται ξεχωριστά η καθαρή αξία και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.  

 

6.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

6.6. Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η πρόσφορα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

6.7.  Προσφορές που έχουν την ίδια τιμή θεωρούνται ισοδύναμες.  

 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος επιλέγεται ύστερα από κλήρωση. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά 

από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

οργάνου.  

 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

περιγραφή και τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

7.1. Ο χρόνος διάρκειας του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την 

ημερομηνία υπογραφή της. 

 

7.2. Για την διάρκεια του συμβατικού χρόνου δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμής. 

 

7.3. Οι πιστοποιήσεις αφορούν τις γεωγραφικές περιοχές του σιδηροδρομικού δικτύου ήτοι Νότια, Κεντρική 

και Βόρεια Ελλάδα για τα έτη 2020 και 2021. 

 

7.4. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

αναθέτοντος φορέα 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 χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  
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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 αναθέτοντα φορέα 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 του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 

με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10.2 της παρούσας. 

 

7.5. Η σύμβαση που θα προκύψει, πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

αναγγελίας της ανάθεσης. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα ή προσφέροντος  δεν 

υπογραφεί η σύμβαση στην ως άνω προθεσμία η εταιρεία ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στο 

επόμενο μειοδότη. 

 

7.6.  Προσφορά που δεν αναφέρει χρόνο εκτέλεσης ή με χρόνο εκτέλεσης μεγαλύτερου του οριζόμενου στην 

παράγραφο 7.1. της παρούσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ  8.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Τα παραδοτέα του έργου θα παραλαμβάνονται από επιτροπή που θα συσταθεί από τη Διεύθυνση Συντήρησης 

Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ) του ΟΣΕ, με την σύνταξη σχετικού  

Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου ή μέρους, του δια της 

συμβάσεως, αναληφθέντος Έργου. 

 

Κάθε υπεργολαβία ή σύμπραξη ή ένωση μετά την ανάθεση του Έργου δεν γίνεται αποδεκτή από τον ΟΣΕ. 

Επιτρέπεται εκχώρηση ή υπεργολαβική ανάθεση μόνο κατ’ εξαίρεση και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

ΟΣΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

10.1. 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, 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 ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

10.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΣΕ. 

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 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

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

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

10.3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που 

εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερεις ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις με την προσκόμιση εκ μέρους 

του Αναδόχου των παρακάτω νόμιμων δικαιολογητικών: 

 

1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρασχεθέντων υπηρεσιών, το οποίο                       

     συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΔΙ.Σ.Η.Σ.ΗΚ. 

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου. 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις  αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο  

    και την πληρωμή της δαπάνης. 

6. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις : 

6.1. Ποσοστό 0,07% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 § 7 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016), ως 

ισχύει. 

6.2. Ποσοστό 0,06% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της ΑΕΠΠ ¨Αρχή 

Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών¨ (άρθρο 350 § 3του Ν. 4412/2016 {ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016}). 

Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού) 

 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της Τεχνικής Περιγραφής. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως σε αυτή 

ειδικότερα ορίζεται. 

Η διάρκεια της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου παράδοσης και 

πάντως όχι μικρότερη του ενός (1) έτους. 

 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι 

χιλιάδων (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ. 

 

Για όσα δεν περιέχονται ή δεν διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στην § 1β, του 

άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016). 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412 του 2016 

(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016). 

Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης  κατά της Διακήρυξης  η ένσταση υποβάλλεται μέχρι  πέντε (5) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)  επί της προϋπολογισμένης αξίας του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον (αποφαινόμενο) όργανο του ΟΣΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296 του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016). 

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010. 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΟΣΕ  www.ose.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

16.1.  Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/08.08.2016 

(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016). 

 

16.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός Προϋπολογισμός. 

 

 

 

 

      

 

 

 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

 

 

                      Ν. ΤΡΙΑΝΑΤΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

Οικονομικοί Φορείς της ημεδαπής 

Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: 

 

α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης ότι είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης 

των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις 

διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου 

πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση. 

 

β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία 

κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/08.08.2016 

(ΦΕΚ.147/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

δ)  ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, 

 

-δεν τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή  πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του. 

 

-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση , εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του. 

 

ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,  είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

 

στ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,  είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

 

ζ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

παραπάνω δικαιολογητικών  της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ. 

 

 

Ο 

ΔΗΛΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

Οικονομικοί Φορείς της Αλλοδαπής 

 

Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: 

 

α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ότι είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης 

των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις 

διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου 

πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση. 

 

β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία 

κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

γ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,  δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/08.08.2016 

(ΦΕΚ.147/08.08.2016) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

δ)   ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, 

 

-δεν τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή  πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του, 

 

-δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του, 

 

ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του, 

 

στ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

παραπάνω δικαιολογητικών  της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ 

 

 

 

Ο 

ΔΗΛΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. / 

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

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

…………………..  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

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

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

 

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

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

 

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

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 

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

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

 

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

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

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

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

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

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

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

 

 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

                         CERTIFIED M.S. 

                                 ISO 9001:20081554/Δ 

                                    ISO 14001:2004252/Π 

                                   ΕΛΟΤ 1429:2008136/ΔΕ 

                                    ISO 27001:201325/ΑΠ 
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για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των / της υπ αριθμ. ……… σύμβασης “(τίτλος 

σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

 

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

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

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

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (σ.σ.  πρέπει να είναι ισχύος διπλάσιας του χρόνου 

παράδοσης και πάντως όχι μικρότερου του ενός (1) έτους ή αορίστου χρόνου) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

  

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

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

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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