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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Δ. 2013 

 

1. Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με 
δραστηριότητα Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία 
μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την 
σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ. 2013), (CPV: 
45234100-7, NUTS: EL644, EL641) με προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ 
(1.600.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών και χωρίς το 
Φ.Π.Α. 

2. Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου αφορα  την συντη ρηση και ανακαι νιση των κυρι ων και 
δευτερευουσω ν γραμμω ν σε εντοπισμε να τμη ματα των υπό κυκλοφορία σιδηροδρομικω ν γραμμω ν, 
στη δικαιοδοσι α του Τμη ματος Γραμμη ς Λαμι ας, η τοι αναλυτικο τερα: 

 

 απο  χ.θ. 151+000 (προ του Σ.Σ. Δαυ λειας) ε ως χ.θ. 164+000 (προ Σ.Σ. Τιθορε ας)  και απο  χ.θ. 

288+787 (μετα  Σ.Σ. Δομοκου ) ε ως χ.θ. 289+107 της διπλη ς ηλεκτροκινου μενης γραμμη ς 

Πειραιω ς – ΤΧ1 (Θεσσαλονι κης) 

 απο  χ.θ. 167+000 (μετα  Σ.Σ. Τιθορε ας) ε ως χ.θ. 222+000 (προ Σ.Σ. Λιανοκλαδι ου) της μονη ς 

σιδηροδρομικη ς γραμμη ς Τιθορε ας-Μπρα λου-Λιανοκλαδι ου και  

 της γραμμη ς Λιανοκλαδι ου –Στυλι δας (απο  χ.θ. 0+350 ε ως χ.θ. 22+600).   

 

Οι εργασι ες που θα εκτελεσθου ν στα τμη ματα των προαναφερο μενων γραμμω ν ει ναι οι εξη ς: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  Αθήνα,  13  Σεπτέμβριος 2021 

Ταχ. Δ/νση: Καρόλου 1-3, 10437  Αθήνα 

Τηλ. επικοινωνίας: 210-5297507-77 

E-mail:  m.mintzia@osenet.gr 

            g.stamatopoulos@osenet.gr 

NUTS: EL303 

Διεύθυνση διαδικτύου ΟΣΕ Α.Ε.: www.ose.gr 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 9162973 
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 Εργασι ες προληπτικη ς συντη ρησης της υποδομη ς των  σιδηροδρομικω ν γραμμω ν, 

 Εργασι ες προληπτικη ς & διορθωτικη ς συντη ρησης της επιδομη ς των σιδηροδρομικω ν 

γραμμω ν, 

 Ανακαι νιση μικρου  τμη ματος μη κους ο δευσης 320m της διπλη ς ηλεκτροκινου μενης γραμμη ς 

στην ε ξοδο του Σ.Σ. Δομοκου . 

3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στους 16 μήνες. 

4. Τα έγγραφα της σύμβασης προσφέρονται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα και δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής 
πρόσβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.ose.gr. Εφόσον 
έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/10/2021 o αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07/10/2021. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 11-10-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας  διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 166278 (ΦΕΚ Β' 2813/30-06-
2021). 

6. Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-10-2021. Ως ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση θα 
πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΟΣΕ Α.Ε., Καρόλου 1-3, 5ος Όροφος, γραφείο 517. 

8. Οι πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της αναλυτικής της Α.Δ. 2013 
διακήρυξης. 

9. Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση. 

10. Δικαι ωμα συμμετοχη ς ε χουν φυσικα  η  νομικα  προ σωπα, η  ενω σεις αυτω ν που δραστηριοποιου νται 
στην κατηγορι α  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ,και που ει ναι εγκατεστημε να σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

http://www.ose.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) σε 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. 

11. Τα φυσικα  η  νομικα  προ σωπα, κοινοπραξι ες η  ενω σεις της ημεδαπη ς η  της αλλοδαπη ς, θα πρε πει να 
διαθε τουν ελα χιστη οικονομικη  και χρηματοοικονομικη  επα ρκεια, τεχνικη  ικανο τητα και 
επαγγελματικη  ικανο τητα, συ μφωνα με τους ο ρους της διακη ρυξης. 

12. Οι συμμετε χουσες εταιρι ες θα πρε πει να διαθε τουν επι  ποινη  αποκλεισμου , τα κα τωθι διεθνη  
προ τυπα:  

 Το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015 “Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας” 

 Το διεθνές πρότυπο ISO 14001: 2015 “Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” 

13. Το ε ργο διε πεται απο  τις διατα ξεις του Ν. 4412/16 «Δημο σιες Συμβα σεις Έργων, Προμηθειω ν και 
Υπηρεσιω ν (προσαρμογη  στις Οδηγι ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», των εκτελεστικω ν του 
διαταγμα των, των σχετικω ν υπουργικω ν αποφα σεων και εγκυκλι ων, που ε χουν εκδοθει  σε εκτε λεση 
των ανωτε ρω, το Π.Δ. 114/87 και γενικο τερα, της νομοθεσι ας περι  εκτελε σεως δημοσι ων ε ργων, 
ο πως ισχυ ει ση μερα, σε συνδυασμο  και με τις διατα ξεις του αστικου  κω δικα και συ μφωνα με τα 
συμβατικα  τευ χη. 

14. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ο οποίος 
ανέρχεται σε δέκα τρεις (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας. 

15. Αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 182 33, ΕΛΛΑΔΑ, 
Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr, fax: +30 
2132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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16. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών: Όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 

17. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

18. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ο.Σ.Ε. για τα έτη 2021 και 2022 με αρ. 
δεσμεύσεων, 29005/2021 και 29006/2022 και αρ. ΚΑΕ 6207 

19.  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και η χορήγηση  πριμ στον Ανάδοχο. 

20.  Η γλώσσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
η Ελληνική. 

21.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

 

 

Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ 
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