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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 

  ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. :20035 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15-3-2022  

ΘΕΜΑ:  Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Οδικού και Σιδηροδρομικού Τροχαίου   Υλικού  ΟΣΕ  που  

είναι  εναποτεθειμένο  σε διάφορες θέσεις του Δικτύου, ως εμφαίνονται   στον συνημμένο πίνακα, 

εκατόν είκοσι ένα (121) οχήματα, προϋπολογιζομένου απόβαρου περίπου 566.100 κιλών    και   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ #124.542,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #154.432,08# ΕΥΡΩ 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή   σε ΕΥΡΩ.    

        Προϋπολογιζόμενη  ελάχιστη τιμή  0,22 €/kg.   

        Ο Κωδικός αριθμός εκποιουμένων υλικών βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) είναι  

160104. 

Προσφορές θα κατατεθούν αποκλειστικά για το σύνολο του προς εκποίηση υλικού. 

A΄ Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
      & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 
     Τμήμα: ΤΚΩΣΠ 

 

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                                                            

          

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

Πληροφορίες : Ιωάννης Αντύπας 
 Τηλ. ΟΣΕ    : 630 – 1713 

 Τηλ. OTE    : 210-5297713       

 FAX             : 210-5225770 

E-mail             : i.andipas@osenet.gr 

 

                

    ΑΙΤΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ. 

mailto:info@osenet.gr
mailto:i.andipas@osenet.gr
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Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΚΥΚΛ/ΡΙ

ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ

Ο 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ 

ΧΩΡΟΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΒΑΡΟ 

Kg 

1 ΥΑΧ 8714 YV31MKCIXHAO

14475 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 

2 ΚΗΟ 1250 JMBSNC15AJU4

01607 

ΙΧΕ MITSUBISH

I 

ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

500 

3 ΕΚΑ 2937 33800910005338 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

4 ΡΝΙ 2448 32800710022813 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

5 ΡΝΙ 1864 34000241000654

2 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

6 ΥΜ 1378 34002410006481 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

7 ΕΚΑ 2902 34000910006654 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

8 ΕΚΑ 2903 33800110005357 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

9 ΚΗΟ 3179 WOL000086H604

8891 

IXE OPEL ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

800 

10 ΥΑΥ 1944 YV31MKC11HA01

4229 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 

11 YAX 5904 YV31MKC1XHA01

4469 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 

12 ΥΑΥ 1949 YV31MKC15HA01

4041 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 
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13 YAY 1947 YV31MKC15HA01

4117 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 

14 YAY 1946 YV31MKC16HA01

4226 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 

15 YAY 1950 YV31MKC15HA01

4040 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 

16 YAY 1941 YV31MKC1XHA01

4472 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

11000 

17 XXXX XXXXXXXX ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

(ΚΛΑΡΚ) 

BALKAN-CAR ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

1500 

18 XXXX OVHM3222LX-32-

8987 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

(ΚΛΑΡΚ) 

DESTA ΑΜΑΞ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

1500 

19 ΥΒΚ 9091 XTA212100K0720

585 

IXE LADA ΚΕΚ ΣΚΑ 500 

20 Ζπτ 104877 Φ/Α μ.γ. ΒΑΓΟΝΙ 

ΞΥΛΙΝΟ 

ΠΑΛΑΙΟΣ .Σ.Σ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

21 ΚΗΟ 1241 VF6FD30B200930

420 

Ι.Χ. 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

-ΒΑΝ) 

RENAULT ΘΡΙΑΣΙΟ (ΤΜΚ) 500 

22 ΚΗΥ 8620 VSKTBUR20U0334

080 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) NISSAN ΘΡΙΑΣΙΟ (ΤΜΚ) 500 

23 XXXX XXXXXXXX ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

(ΚΛΑΡΚ) 

ΗΛ/KΟ,ΤΥΠΟΣ 

EV695282 

BALKAN-CAR ΘΡΙΑΣΙΟ (ΤΜΚ) 1000 

24 ΡΝΙ 1575 140032 ΡΥΜΟΥΛΚΑ  ΠΑΛΑΙΟΣ .Σ.Σ. 3000 
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BYTIO ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

25 ΚΗΥ 8618 VSKTBUR20U0334

085 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) NISSAN ΚΕΚ ΣΚΑ 500 

26 ΚΗΙ 1893 KNEJA553515471

804 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) KIA ΚΕΚ ΣΚΑ 500 

27 ΥΕΑ 7303 XTA212100M0837

160 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) LADA ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 500 

28 ΜΕ 21688 9145 ΓΕΡΑΝΟΣ jonesIFIO ΚΑΥΛ 5000 

29 ΧΧΧΧ 20552 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

(ΚΛΑΡΚ) 

ΗΛ/KΟ,ΤΥΠΟΣ 

EV695282 

BALKAN-CAR ΚΑΥΛ 1000 

30 ΧΧΧΧ 20587 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

(ΚΛΑΡΚ) 

ΗΛ/KΟ,ΤΥΠΟΣ 

EV695282 

BALKAN-CAR ΚΑΥΛ 1000 

31 ΚΗΟ 1302 JACUBS160CH45

37279 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) ISUZU Σ.Σ.ΑΦΙΔΝΑΙ 500 

32 ΡΝΙ 2011 32200710053177 
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 

ΠΑΛΑΙΟΣ .Σ.Σ. 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

5000 

       

                  Σύνολο Απόβαρου Kg: 146.800 Περίπου 

 

 

 

 

Β΄ Περιφέρεια  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΚΥΚΛ/ΡΙ

ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΒΑΡΟ 

Kg 

1 ΒΖ 8527 31030211149675 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

Mini Bus 
MERCEDES Σ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5000 

2 ΥΑΥ 1945 
YV31MKCIXHAO 

14227 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 

ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
11000 

3 ΥΑΧ 5906 
YV31MKCIXHAO 

14474 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 

ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
11000 

4 ΥΑΧ 8715 
YV31MKC1XHAΟ 

14468 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
11000 

5 ΡΝΙ 2128 32200710053236 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

6 ΡΝΙ 1867 33500210003396 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

7 ΡΝΙ 2131 
32800710002286

3 
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 

ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

8 ΡΝΙ 2169 33800210005317 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES Σ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5000 

9 ΕΚΑ 2964 33800210005343 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

10 ΚΗΙ 3526 
VF7231C2215983

101 

Ι.Χ. 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓ

Ο-ΒΑΝ) 

CITROEN Σ.Σ.ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 500 

11 ΡΝΙ 2154 32200710053116 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

12 ΚΗΟ 1237 JACUBS16CH453

7285 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) ISUZU Σ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 500 
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13 ΕΚΑ 2910 32200710 

053235 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES Σ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5000 

14 ΥΝ 9039 PR14S12CC0311 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ TI-KMC 

(RENAULT 

Berliet) 

ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 

10000 

15 xxxx YV31MKC17HAO

14476 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
4000 

16 ΕΚΑ 2930 3380091000534

1 

ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

17 ΥΖ 8611 3230071001681

6 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

18 ΜΕ 30232 12508878 ΦΟΡΤΩΤΗΣ AHLMAAN 

ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

19 ΚΗΟ 1364 VF6FB30B20066

1324 

Ι.Χ. 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓ

Ο-ΒΑΝ) 

RENAULT Σ.Σ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 500 

20 ΥΑΥ 1943 YV31MKC18HAO

14230 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

21 ΥΑΥ 1942 YV31MKC16HAO

14470 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

22 ΥΑΧ 1940 YV31MKC11HAO

14473 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

23 ΥΑΧ 5902 YV31MKC15HAO

14118 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

24 ΡΝΙ 2358 3320071005316

2 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

25 ΡΝΙ 2284 3230071001684 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΠΑΤΡΑ 5000 
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0 ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 

26 ΥΒΚ 6195 3380091000534

2 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

27 ΡΝΙ 2147 3380021000531

5 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

28 ΡΝΙ 1961 3280071002281

2 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

29 ΡΝΙ 2453 3380021000536

0 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

30 ΡΝΙ 2176 3230071001676

7 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

31 ΡΝΙ 2148 3220071005317

8 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

32 ΡΝΙ 2170 3380021000531

9 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

33 ΒΖ 8999 338 009 10 

005337 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
ΠΑΤΡΑ 

ΑΜΑΞ.ΡΙΟΝ 
5000 

       

                   Σύνολο Απόβαρου Kg: 173.500 Περίπου 

 

 

Γ΄ Περιφέρεια  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΚΥΚΛ/ΡΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΒΑΡΟ 

Kg 
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ΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1 ΡΝΙ 2355 33800210005274 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 
Σ.Σ. 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 
5000 

2 ΕΚΑ 2919 32800710022849 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

3 ΕΚΑ 2920 32200710053219 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

4 ΕΚΑ 2926 32200710053234 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

5 ΚΗΟ 1300 161G4501804 ΙΧΕ ISUZU 
ΛΑΡΙΣΑ 

ΤΕΧΝ.ΣΥΝ. 
500 

6 ΕΚΑ 2922 3220071005310

0 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΛΑΡΙΣΑ 

ΤΕΧΝ.ΣΥΝ. 

5000 

7 ΕΚΑ 2923 3220071005314

0 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΛΑΡΙΣΑ 

ΤΕΧΝ.ΣΥΝ. 

5000 

8 ΕΚΑ 2918 3220071005316

3 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

9 ΕΚΑ 2931 3400091000662

8 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

10 ΕΚΑ 2921 3220071005314

1 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

11 ΥΑΧ 5901 YV31MKC17HAO

14039 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 11000 

12 ΚΗΟ 1227 VF6FB30B20093

0416 

Ι.Χ. 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓ

Ο-ΒΑΝ) 

RENAULT Σ.Σ.ΛΑΜΙΑΣ 500 
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13 ΚΗΙ 3378 KNEJA55351509

1178 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) KIA Σ.Σ.ΛΑΜΙΑΣ 500 

14 ΥΜ 1360 3280071002281

1 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

15 ΡΝΙ 1936 3230071001678

2 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

16 ΡΝΙ 2098 3280071002284

8 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

17 ΡΝΙ 2261 3400241000651

1 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

18 ΡΝΙ 2094 3400241000656

9 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

19 ΡΝΙ 2351 3400091000659

8 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

20 ΡΝΙ 2117 32200710 

053218 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

21 ΡΝΙ 2100 3230071001681

5 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

22 ΡΝΙ 2096 322 007 10 

053161 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ. ΒΟΛΟΥ 5000 

       

                    Σύνολο Απόβαρου Kg:  102.500 Περίπου 

 

 

Δ΄ Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΚΥΚΛ/ΡΙ

ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΒΑΡΟ 

Kg 

1 ΚΗΟ 1343 
VFGFB30B200930

411 

Ι.Χ. 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓ

Ο-ΒΑΝ) 

RENAULT ΑΜΑΞ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 800 

2 ΕΚΑ 2925 33500210003986 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 

ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

3 ΥΑΥ 1948 
YV31MKC1XHA01

4116 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 

ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

11000 

4 ΥΖΟ 2725 
YS4KC4X2B01833

0859 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA 

ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

5 ΚΗΙ 1885 
KNEJA553515471

810 
ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) KIA Σ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 500 

6 ΚΗΟ 1238 
JMBSNC15JU4016

68 
ΙΧΕ MITSUBISHI ΑΜΑΞ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500 

7 ΕΚΑ 2911 33500210003995 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΑΜΑΞ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5000 

8 ΚΗΙ 1897 ΚΝΕJA55351547

1796 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) KIA ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ/Τ

Θ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

500 

9 ΜΕ 18392 ΧΧΧΧΧΧΧ ΕΛΑΣΤΙΧ. 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 

DONELLI ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

10 ΜΕ 8492 XXXXXXX ΕΛΑΣΤΙΧ. 

ΕΣΚΑΦΕΑΣ 

POCLAINE ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 
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11 ΜΕ 8493 XXXXXXX ΕΛΑΣΤΙΧ. 

ΓΕΡΑΝΟΣ 

POCLAINE ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

12 ΧΧΧΧ 460/407-12.8 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗ

ΡΑΣ 

KEMNA ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8000 

13 ΥΒΜ 2465 ΧΤΑ2121010769

750 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) LADA ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

500 

14 ΥΒΜ 2446 ΧΤΑ2121010769

884 

ΙΧΕ (ΤΖΙΠ) LADA ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

500 

15 ΡΝΙ 2090 3380011000535

4 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 

ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

16 ΚΗΟ 2018 21124141836 

120424 

Ι.Χ. 

(ΗΜΙΦΟΡΤΗΓ

Ο-ΒΑΝ) 

VOLKSWAGE

N 

ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

500 

17 ΚΗΟ 1235 8021114663 ΙΧΕ AUDI ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

500 

18 ΡΝΙ 1016 3380011000535

5 

ΒΥΤΙΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

19 ΡΝΙ 1880 3350021000399

0 

ΒΥΤΙΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

20 ΡΝΙ 1879 3350021000398

9 

ΒΥΤΙΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 
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21 ΡΝΙ 1575 3350021000398

7 

ΒΥΤΙΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

22 ΡΝΙ 2208 3400241000657

1 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

23 ΡΝΙ 2140 3280071002282

8 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

24 ΡΝΙ 2008 3380011000535

3 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

25 ΥΖ 9780 3280071002281

0 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

26 ΡΝΙ 2009 3280071002278

9 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

27 ΡΝΙ 2207 3220071005322

0 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

28 ΡΝΙ 2174 3400241000657

3 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

29 ΡΝΙ 2003 
 

34002410006514 
ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

30 ΡΝΙ 1966 3380011000535

2 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 
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31 ΡΝΙ 2209 3280071002282

7 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

32 ΥΖ 8614 3230071001684

1 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

33 ΡΝΙ 2139 3230071001678

1 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

34 ΡΝΙ 1712 3400241000648

5 

ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΕΡΓ.ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΒΑΤΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

5000 

       

                    Σύνολο Απόβαρου Kg: 143.300 Περίπου 

     ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 121 

     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΒΑΡΟ Kg 566.100 Περίπου  

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

  Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά Πρόσωπα  Έλληνες ή Αλλοδαποί,  νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενώσεις προσώπων   που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  εφόσον  

πληρούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Νόμος 4042/ ΦΕΚ 

24 Τ.Α/13.2.2012, 

     Νόμος 4014/2011  ΦΕΚ 209  ΤΑ /2-9-2011, Νόμος 3982/ΦΕΚ 143  Τ.Α/ 17.6.2011, ΚΥΑ 13588/725/2006 

ΦΕΚ 383 Β , ΚΥΑ  50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β].’όπως διευκρινίζονται με την 16/10-11-2011 Εγκύκλιο 

του ΥΠΕΚΑ. 

 

2. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1.- Ο παρών  πλειοδοτικός    διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την 15η ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα    10.30 

π. μ  ακριβώς   στον   9ο όροφο  του κτιρίου του ΟΣΕ στην Αθήνα και στην οδό Καρόλου 1-3. Οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να καταθέσουν τις  σφραγισμένες προσφορές τους ή να  τις αποστείλουν με 
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συστημένη ταχυδρομική επιστολή, που θα  αναγράφει όλα  τα απαιτούμενα,  από την παρούσα, στοιχεία, 

στη Δ/νση Προμηθειών  &   Εφοδιασμού του ΟΣΕ (ΔΙΠΕΦ) , οδός Καρόλου 1-3, ΤΚ 104.37 ΑΘΗΝΑ (7ος 

όροφος, γραφ. 713),   έγκαιρα (με ευθύνη τους), ώστε κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα να 

παραληφθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του  ΟΣΕ και  να τύχουν  συμμετοχής κατά  

την διαδικασία αποσφράγισης. 

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν απ’ ευθείας στην Επιτροπή       Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού του ΟΣΕ 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   τον διαγωνισμό, ήτοι:  

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   &  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  ΟΣΕ - ΚΑΡΟΛΟΥ  1 – 3.    

           γ. Ο αριθμός  διακήρυξης ,   η ημερομηνία  διεξαγωγής του διαγωνισμού   και το αντικείμενο της 

διακήρυξης. 

          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   ανάδοχο αλλά  από   

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

του σημείου 2.3.δ. της παρούσης τόσο για τον ανάδοχο όσο και για τον εκπρόσωπό του. Όλα τα ανωτέρω 

θα αναγράφονται και στους, εντός του κυρίως φακέλου, επί μέρους σφραγισμένους φακέλους με τις 

ενδείξεις: 

 α.  " ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ " 

 β.  " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ " 

 

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ     

    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 



15 
 

 

      Ο προσφέρων οφείλει να καταρτίσει την προσφορά  του  υπογεγραμμένη από τον ίδιο  ή από τον  ( 

εγγράφως  αποδεδειγμένα  )  νόμιμο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό   του   και να την υποβάλει   ακολούθως:  

    3.1. Εντός του σφραγισμένου κυρίως φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθούν δύο      σφραγισμένοι 

φάκελοι με τις ενδείξεις: 

 α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

            καθώς και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 2.3.β.γ και δ). 

Εντός του σφραγισμένου φακέλου (α) θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

συμμετοχής που αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 Εντός του σφραγισμένου φακέλου (β) θα καθορίζεται ολογράφως και αριθμητικώς η τιμή ανά μονάδα 

μέτρησης (δηλαδή ανά κιλό) για το σύνολο της προϋπολογιζομένης ποσότητας. 

      O Φ.Π.Α επιβαρύνει τον ανάδοχο πλειοδότη, εφ’ όσον αυτό απαιτείται. 

          Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τους αναδόχους  ή  

τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 

      3.2.Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού να καλέσει 

τους συμμετέχοντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε  καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους, δεν θα συνιστούν δε συμπλήρωση οιουδήποτε στοιχείου της 

προσφοράς τους.  

   3.3    . Σε περίπτωση ασυμφωνίας της προσφερόμενης τιμής που αναγράφεται αριθμητικώς και    

             ολογράφως υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για τον ΟΣΕ αποτέλεσμα.     

   3.4. Οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.  

 

 

4. – ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

4.1. Όλα τα έγγραφα,  πιστοποιητικά και δικαιολογητικά  που συνοδεύουν  τις προσφορές των συμμετεχόντων 

στον διαγωνισμό  θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή  επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και 

νομίμως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από  τα συμμετέχοντα φυσικά πρόσωπα ή τα πρόσωπα που 

εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο στην  χώρα εγκατάστασής  τους/του. 
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Περαιτέρω πρέπει να προσκομίζονται και τα επίσημα έγγραφα με τα οποία  διαπιστώνεται η εξουσία  

εκπροσώπησης της εταιρίας από τα ανωτέρω πρόσωπα. 

4.2. Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που συντάχθηκαν από δημόσια αρχή  εγκατεστημένη σε 

συμβαλλόμενη χώρα της Σύμβασης της  Χάγης,  σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1497/1984 (Κύρωση 

Σύμβασης ), απαιτείται να φέρουν την επισημείωση  apostille,  κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο 

κράτος όπου βρίσκεται    εγκατεστημένη  η δημόσια αρχή που εξέδωσε το έγγραφο,    συνοδευόμενα από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

4.3. Η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τα αναφερόμενα στο παρόν  άρθρο  έχει ως συνέπεια την 

απόρριψη αυτής. 

    4.4      Η αλληλογραφία που αφορά τον διαγωνισμό σε όλα του τα στάδια θα γίνεται   

       στην Ελληνική γλώσσα. 

   5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα πραγματοποιείται η διαδικασία αποσφράγισης των    

           προσφορών των συμμετεχόντων σε δύο στάδια.: 

 

Α΄ στάδιο :Αρχικά, αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών καθώς και οι φάκελοι με   

την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στον έλεγχο των 

εγγυητικών συμμετοχής καθώς και όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ιδιαίτερα των δικαιολογητικών του παραρτήματος Α μονογράφοντας δε 

και σφραγίζοντας αυτά ανά φύλλο.  Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν έγιναν αποδεκτές δεν 

προχωρούν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και ο φάκελος με την ένδειξη : 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται στους κατόχους του ή στους νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των, από την Επιτροπή Αποσφράγισης, κατά την  διάρκεια της διαδικασίας.   

Σε περίπτωση που δεν παρίσταται κανείς εκ των δύο οι φάκελοι επιστρέφονται από την Διεύθυνση 

Εφοδιασμού μετά το πέρας της διαδικασίας αποσφράγισης, ταχυδρομικώς, με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή. 

       Β ΄ στάδιο :Εν συνεχεία και κατά την ίδια ημερομηνία και ώρα ακολουθεί το στάδιο αποσφράγισης του 

(των) φακέλου (ων) με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των προσφορών εκείνων, που κρίθηκαν 

αποδεκτές από την Επιτροπή Αποσφράγισης κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται όλα τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτών, ανά φύλλο. 

 Σημειώνεται ότι στο δεύτερο στάδιο αποσφράγισης προχωρούν και λαμβάνουν γνώση των  οικονομικών 

στοιχείων των προσφορών, μόνο εκείνοι (εκ των συμμετεχόντων πιθανών Αναδόχων) των οποίων οι 
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προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο.  

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

     Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα: 

    α. Να μην εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού εφόσον κρίνει αυτόν ανεπιτυχή  

ή να ματαιώσει  τα αποτελέσματα  του διαγωνισμού,  αποφασίζοντας την επανάληψή του. 

β. Να ματαιώσει το διαγωνισμό. 

  Τα δικαιώματα του ΟΣΕ που περιγράφονται στο παρόν άρθρο ασκούνται κατά την αποκλειστική και 

ανεξέλεγκτη κρίση του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα γενικότερα οικονομικά και λειτουργικά 

συμφέροντα του Οργανισμού. 

      7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ 

α.  Η εκποιούμενη ποσότητα του Παλαιού και Αχρήστου Οδικού και Σιδηροδρομικού  Τροχαίου Υλικού,    

όπως   αναλυτικά  αναφέρεται στον  συνημμένο  πίνακα, ανέρχεται  σε εκατό ν είκοσι ένα (121) οχήματα  

με  προϋπολογιζόμενο  απόβαρο περίπου 566.100 κιλών (kg). 

              Τα προαναφερόμενα οχήματα  θα παραδοθούν    στον   Ανάδοχο  από την αρμόδια τριμελή  Επιτροπή  

του ΟΣΕ, είτε: 

          α 1.  Με την ζύγιση ολόκληρου του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των   

                  μερών του και των υλικών που το απαρτίζουν. 

             α 2.  Με την ζύγιση των μετάλλων (ΣΚΡΑΠ) των εκποιούμενων οχημάτων που       

              θα προκύψουν  μετά την κοπή και διάλυση αυτών.          

                   β.   Επισημαίνεται προς τους αγοραστές ότι κανένα άλλο όχημα  εκτός από αυτά που αναφέρονται 

στη Διακήρυξη δεν θα παραδοθεί, έστω και εάν στους χώρους εκποίησης ήθελαν ευρεθεί τυχόν άλλα 

οχήματα . 

       γ.   Η παραλαβή θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του προσωπικού του ΟΣΕ (8:00π.μ. μέχρι    

16:00μ.μ.).    

δ.    Πληροφορίες  στους  ενδιαφερόμενους αγοραστές θα δίδονται στα τηλέφωνα  :  

      κο Χατζηνικολάου Γεώργιο, τηλ. 210 4207363.                     

ε.  Το δικαίωμα της σειράς αποκόμισης του υλικού ανήκει στον ΟΣΕ. 
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8.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ   

α.   Μετά από αιτιολογημένη πρόταση της ΔΙΠΕΦ και με την έκδοση  Απόφασης  του  αρμόδιου   οργάνου   

Διοίκησης,    σύμφωνα με το εκάστοτε     ισχύον σύστημα εξουσιοδότησης, μπορεί να αποκλεισθεί από 

πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που δεν εκπλήρωσε σύμφωνα με την 

απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και καλή πίστη υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο παρελθόν 

προς τον ΟΣΕ ή δεν παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις ότι θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνει με την προσφορά του. 

β.  Ενστάσεις των ενδιαφερομένων κατά της παραπάνω Απόφασης υποβάλλονται εγγράφως στην ΔΙΠΕΦ, 

μέσα σε δέκα (10)ημερολογιακές  ημέρες   (ανατρεπτική προθεσμία) από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

9.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9.1. Οι προσφορές αυτών που συμμετέχουν  στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής Τραπέζης, ελληνικής ή αλλοδαπής ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή εγγύηση ετέρου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού που 

έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα  να  χορηγούν  εγγυητικές  επιστολές. 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα ανέρχεται στα 3.000 Ευρώ. 

9.2. Τα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική  γλώσσα θα  

συνοδεύονται  από  μετάφραση  του  ιδίου χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος εκδόσεως της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής. 

9.3. Η εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα οκτάμηνο, από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που έχει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του οκταμήνου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.4. Προσφορές,  χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  ή με εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που δεν είναι 

σύμφωνη με το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  Α1 ή με εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 

δεν έχει εκδοθεί για ποσό 3.000 Ευρώ απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.5 Με την κατάθεση της προσφοράς την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, πρέπει να κατατίθεται 

και το κύριο σώμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Φωτοαντίγραφα επικυρωμένα ή  FAX, ή οτιδήποτε 

άλλα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά. 

9.6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς Οίκου του εξωτερικού μέσω εκπροσώπου, η εγγυητική επιστολή θα είναι 

υπέρ του Οίκου και όχι υπέρ του εκπροσώπου.   

9.7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής των ενδιαφερομένων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους 

δεν κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, επιστρέφεται μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης και 

παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτών. 
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10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

     Ο πλειοδότης αγοραστής στον οποίο θα γίνει έγγραφη κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα Β1,  εντός (10) δέκα ημερολογιακών 

ημερών από την  κοινοποίηση του εγγράφου κατακύρωσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε 20.000 

Ευρώ  άλλως, σε περίπτωση  άρνησης κατάθεσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, η εγγύηση συμμετοχής 

θα καταπέσει σε όφελος του ΟΣΕ, ο οποίος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τη δημοπρασία. 

      Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου 

αποκόμισης  του εκποιούμενου υλικού και πάντως όχι μικρότερη  του έτους. 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

       Ο πλειοδότης αγοραστής στον οποίο θα γίνει έγγραφη κατακύρωση υποχρεούται  να  αποκομίσει    το    

εκποιούμενο    υλικό    τμηματικά    εντός  πέντε  (5) μηνών   από την υπογραφή της Σύμβασης εκποίησης 

με δικές του δαπάνες, ενώ θα πρέπει να έχει αποκομίσει το 50% της συνολικής ποσότητας εντός τριών 

(3) μηνών. 

    Οι δαπάνες φόρτωσης,  μεταφοράς,  ζύγισης και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνουν τον πλειοδότη ο 

οποίος με ίδια μέσα ( αυτοκίνητα, κλάρκ, γερανούς κ.λ.π) και προσωπικό πού  θα φροντίσει  για τη φόρτωση 

και την ολοσχερή απομάκρυνση των υλικών από τις θέσεις που αυτά βρίσκονται, είτε αυτά (τα υλικά) 

αφορούν σε ατόφια οχήματα, είτε αφορούν σε άχρηστα, παραμένοντα μετά την κοπή των βαγονιών υλικά. 

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ  

Ο πλειοδότης αγοραστής στον οποίο θα γίνει έγγραφη κατακύρωση υποχρεούται: 

α.   Να προβεί  στη  λήψη  των  ενδεδειγμένων  μέτρων για  την πρόληψη  πυρκαγιών και   θα ευθύνεται για 

κάθε  ζημιά που τυχόν προξενηθεί στις  εγκαταστάσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  ( ΟΣΕ)  ή 

σε  τρίτους από το απασχολούμενο από αυτόν  προσωπικό το οποίο πρέπει  να είναι ασφαλισμένο για κάθε 

κίνδυνο (Ν. 551 και Α Κ) και θα έχει την ευθύνη για κάθε αποζημίωση από ατύχημα, του Οργανισμού 

Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  ( ΟΣΕ)   απαλλασσόμενου κάθε σχετικής αποζημίωσης. 

  β. Λόγω της φύσεως και της παλαιότητας του τροχαίου υλικού, ενδέχεται στα εκποιούμενα  υλικά,  

να υπάρχουν και  ποσότητες υλικών,  τα οποία να απαιτούν συλλογή και μεταφορά για την 

απόθεσή τους σε κατάλληλο και ασφαλές για την δημόσια υγεία και προστασία του 

περιβάλλοντος τόπο ή ειδική διαχείριση  και τα οποία ο Οργανισμός  αδυνατεί  να γνωρίζει  και 

συνεπώς να επιμετρήσει.  Θεωρείται λοιπόν δεδομένο ότι,  οι συμμετέχοντες στον πλειοδοτικό 

διαγωνισμό,   λόγω των προσόντων,  αλλά και της εμπειρίας  τους,   όπως  απορρέει από την άδεια  

διαχείρισης  στερεών αποβλήτων που κατέχουν ,  θα  εξασφαλίσουν   την   ασφαλή για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον  διαχείριση των εκποιούμενων υλικών,  είναι σε θέση  να εντοπίσουν και διαχωρίσουν τα πιθανώς  
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υπάρχοντα υλικά ειδικής  διαχείρισης,  αποδέχονται  την  ειδική  διαχείριση σε όλα τα στάδιά της, 

απαλλάσσοντας τον Οργανισμό από οποιαδήποτε   ευθύνη  για την διαχείριση των  υλικών αυτών,  δίνοντας   

όμως το δικαίωμα στον πλειοδότη – αγοραστή,  να ζητήσει εύλογη  παράταση  του χρόνου αποκόμισης   του 

εκποιούμενου υλικού,  όπως αυτός αναφέρεται   στο  σημείο   (άρθρο ) 11 της παρούσας  διακήρυξης ,  σε 

συνεννόηση και με την σύμφωνη  γνώμη του  Οργανισμού. 

  γ.   Ειδικά για τα εκποιούμενα οχήματα  μεταφοράς καυσίμων, στα οποία  ενδέχεται να υπάρχουν μικρές 

υπολειμματικές  ποσότητες αυτών , ο πλειοδότης – αγοραστής , οφείλει,  ιδίως  στην περίπτωση που θα 

χρειαστεί να  εκτελέσει θερμές εργασίες,  να ελέγξει  ότι η  εσωτερική ατμόσφαιρα των δεξαμενών είναι 

ελεύθερη  αναφλέξιμων ή εκρηγνυόμενων αερίων (gas free). 

δ.    Να καταβάλει την αξία του εκποιούμενου υλικού τοις μετρητοίς, πάντοτε, πριν από κάθε παραλαβή  για 

την προϋπολογιζόμενη ποσότητα,  πλέον του προβλεπόμενου ΦΠΑ 24% στο Κεντρικό Ταμείο   του   

Οργανισμού Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  ( ΟΣΕ) Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

ε.   Το   υλικό  θα παραδίδεται στον πλειοδότη αγοραστή από την τριμελή   Επιτροπή παράδοσης του 

Οργανισμού Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  ( ΟΣΕ),  όπως  ορίζει η σχετική  Εγκύκλιος  της   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &   ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ)  περί διαχείρισης  παλαιών 

αχρήστων υλικών. 

στ.   Ο πλειοδότης αγοραστής μετά την υπογραφή της σύμβασης θα  προκαταβάλει  την αξία   της προς 

παραλαβή  ποσότητας  υλικών  με  σχετικό  γραμμάτιο  Είσπραξης  το  οποίο  θα  καταθέτει  στην   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

(ΔΟΥ/ΤΛΟΔΙΣ)    και μετά θα παραλαμβάνει  το  υλικό. 

ζ.    Για κάθε παράδοση υλικού  η τριμελής  Επιτροπή  παράδοσης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων  Ελλάδος  ( 

ΟΣΕ)     θα  συντάσσει  το  σχετικό  Πρωτόκολλο  παράδοσης  που θα υπογράφεται  από την  τριμελή   

επιτροπή  [ ως  ( β )  σχετική  Εγκύκλιος  της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &   ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ)] και τον πλειοδότη αγοραστή,   ως και το προβλεπόμενο  από Κ.Β.Σ. θεωρημένο  

Δελτίο  Αποστολής  Υλικού  που θα εκδίδεται  από   την   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &   ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ /ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ )  ή   κάθε Αποθήκη  ή  

Παράρτημα  αυτής,   εκπρόσωπος της  οποίας  θα  συμμετέχει  στην Επιτροπή  παράδοσης   του προς  

εκποίηση  άχρηστου υλικού. 

η.   Η Επιτροπή παράδοσης  θα αποστέλλει  απαραίτητα για κάθε παράδοση το Πρωτόκολλο παράδοσης και τα 

ζυγολόγια   στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ )  

η  οποία θα παρακολουθεί την σύμβαση  για την καλή εκτέλεση της  και στην συνέχεια   θα  μεταβιβάζει  

αυτά   στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ)  η οποία  θα  παρακολουθεί από  οικονομικής 

πλευράς την σχετική σύμβαση, κοινοποιώντας  ταυτόχρονα αυτά και στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &   

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ) η οποία θα διατηρεί σχετικό 
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φάκελο με την εν λόγω σύμβαση.     

θ.    Η   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ) θα παραλαμβάνει   τα  δικαιολογητικά από την 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &   ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ και  θα προβαίνει  στις  

ενδεδειγμένες  ενέργειες   Λογιστικής Τακτοποίησης .   

ι.    Μετά την ολοκλήρωση παραλαβής ολόκληρης της ποσότητας  της σύμβασης  η    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ)   επί     τη   βάσει των ζυγολογίων  και  πρωτόκολλων  της επιτροπής  

θα προβεί  στην εκκαθάριση  του λογαριασμού,  γνωρίζοντας  τούτο     σχετικά   στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ) & στο ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ)   προκειμένου η τελευταία να κλείσει την σύμβαση με 

την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. 

ια. Ο πλειοδότης – αγοραστής υποχρεούται να διαχειριστεί τα υλικά (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή 

αποθήκευση, διάθεση ή αξιοποίηση κλπ.) που θα του ανατεθούν με ορθό περιβαλλοντικό τρόπο, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας και καθίσταται υπεύθυνος 

για κάθε μη ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των συγκεκριμένων υλικών που θα παραλάβει από τον ΟΣΕ 

Α.Ε. και που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης είναι υπεύθυνος για την 

φόρτωση και μεταφορά των υλικών από τους χώρους του ΟΣΕ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

Νομοθεσία (Κ.Ο.Κ. κλπ.) διαδικασίες, τις οποίες θα τηρεί απαρέγκλιτα, καθώς και για την μη ανάμιξη των 

παραπάνω υλικών του ΟΣΕ με άλλα υλικά αμφιβόλου προελεύσεως, τα οποία να μην έχουν 

προηγουμένως ελεγχθεί για ΝΟΝPCBS ή άλλα επικίνδυνα απόβλητα. 

ιβ. Ο αγοραστής δεσμεύεται να ανανεώσει έγκαιρα τις απαιτούμενες από την παρούσα Διακήρυξη άδειες, σε 

περίπτωση που αυτές λήγουν νωρίτερα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Επίσης είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανανέωση των παραπάνω αδειών σε περίπτωση που αυτές λήγουν κατά 

την χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.  

 

13.  ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

 

        Ο  πλειοδότης - αγοραστής  είναι υποχρεωμένος  να τηρήσει τον χρόνο αποκόμισης   του  εκποιούμενου 

υλικού (όπως ορίζεται στον όρο 11 της παρούσας διακήρυξης) ,  που καθορίζεται στην προσφορά του και 

κατ’ επέκταση στη σύμβαση. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από ανώτερη βία, δεν τηρηθεί η παραπάνω  

προθεσμία, θα παρέχεται στον πλειοδότη - αγοραστή, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, παράταση που δεν θα 

υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου χρόνου, με την προϋπόθεση επιβολής ποινικής ρήτρας 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που αποκομίστηκε   εκπρόθεσμα. 
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     Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου ως άνω χρόνου αποκόμισης του εκποιούμενου 

υλικού    θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που δεν  αποκομίστηκε  

εμπροθέσμως.  

          Tα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  

            Αν  η αποκομιδή  του εκποιούμενου υλικού   καθυστερήσει πλέον των ανωτέρω προθεσμιών  τότε ο 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)  έχει το δικαίωμα με έγγραφη ανακοίνωσή του να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να απαιτήσει με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση κάθε ζημίας 

επελθούσης  σε αυτόν λόγω παράβασης από μέρους του προμηθευτή οιουδήποτε όρου ή όρων της 

σύμβασης, για την καταγγελία δε αυτή δεν υπάρχει προθεσμία. 

           Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) στην  περίπτωση  αυτή  έχει το δικαίωμα να 

παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από την κατατεθείσα  εγγύηση καλής εκτέλεσης εφ' όσον  αυτό 

δεν έχει καταβληθεί με άλλο τρόπο (Τραπεζική επιταγή, πίστωση λογαριασμού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)). 

           Συμφωνείται ρητά, ότι η κατάπτωση αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται ανεξάρτητα από το αν ζημιώθηκε 

ή όχι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) από την καθυστέρηση αποκόμισης  των ειδών  και 

επίσης συμφωνείται ρητά ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) έχει το δικαίωμα να αξιώσει 

σωρευτικά και την ποινική ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε ζημίας του από αντισυμβατικές ή παράνομες 

πράξεις ή παραλείψεις του προμηθευτή. 

           Ο πλειοδότης - αγοραστής  έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) αμέσως και πάντως όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την 

εμφάνιση της κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη σύμβαση ,αλλιώς δεν θα 

έχει το δικαίωμα να την επικαλεστεί. 

 

14.-  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά δεσμεύει αυτόν  που την  υποβάλλει για  180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1. Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή 

της ή να μην αποδεχθούν την κατακύρωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

       Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ή ο προσφέρων δεν αποδεχθεί την κατακύρωση σ’ 

αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

      ● Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
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       ● Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

15.2.  Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) Α.Ε., αφού κατακυρώσει το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, ειδοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τον  Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος μέσα 

σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες να παρουσιαστεί, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 

έργου (Άρθρο 10) και να υπογράψει την σύμβαση. Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί και δεν καταθέσει την 

νέα εγγύηση τότε κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) Α.Ε. 

15.3   Σε περίπτωση Ανάδοχης εταιρείας, εκτός της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, θα προσκομίζεται 

και πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του νομίμου εκπροσώπου/ων ή του διαχειριστή/ων αυτής, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την  άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, 

κλοπή, απιστία, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος, ναρκωτικά, εκτός και αν η εταιρεία είναι ομόρρυθμος ή 

ετερόρρυθμος, οπότε θα προσκομίζεται πιστοποιητικό όλων των ομορρύθμων εταίρων. 

15.4   Επίσης θα προσκομίζεται για το νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή αυτής εκτός εάν η εταιρεία είναι 

ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος οπότε θα προσκομίζεται για όλες τους ομόρρυθμους εταίρους: 

      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό 

συμβιβασμό , πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα και επίσης ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα.  

       Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή αν από τα προσκομιζόμενα προκύπτει καταδίκη 

για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα ή υπαγωγή σε καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

εκκαθάρισης, ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)  Α.Ε. μπορεί να ματαιώσει  τον διαγωνισμό 

ή να  αναθέσει στον δεύτερο υποψήφιο ανάδοχο.   

15.5.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή μετέπειτα ο Ανάδοχος ορίζει τον εκπρόσωπο αντίκλητό του ο οποίος 

θα ενεργεί για λογαριασμό του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και στον οποίο θα κοινοποιούνται τα 

οποιαδήποτε έγγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Αλλαγή του                   

εκπροσώπου ,του Αναδόχου, θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων , εγγράφως, στο άλλο συμβαλλόμενο 

μέρος. Ο παραπάνω εκπρόσωπος και αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να κατοικεί ή διαμένει στην 

Αθήνα. 

        Οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις εγγράφων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση ή προκύψουν κατά την 

εκτέλεση αυτής θα απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αντίκλητο του Αναδόχου με 

συστημένη επιστολή με απόδειξη         παραλαβής ,ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) που θα επιβεβαιώνεται με 

συστημένη επιστολή ή απλή επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Κάθε επιστολή θα αποστέλλεται στη 
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διεύθυνση του συμβαλλόμενου μέρους που αναγράφεται στη σύμβαση , ή σε άλλη διεύθυνση που θα έχει 

γνωστοποιηθεί εγγράφως.   

16.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

   Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης επιστρέφονται: 

      1. Στον πλειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται  μετά   

την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

                       Η τελευταία   επιστρέφεται μετά την πλήρη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του πλειοδότη. 

            Θα καταπίπτει δε αυτή σε όφελος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) λόγω ποινικής 

ρήτρας και αποζημίωσης και αυτό με απλή προς τον πλειοδότη  έγγραφη ειδοποίηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ), σε περίπτωση κατά την οποία παραβιαστεί    οποιοσδήποτε    από    

τους    συμφωνηθέντες    όρους    της    διακήρυξης αυτής και της σύμβασης.  

2.  Σε περίπτωση  μη   διακανονισμού της αξίας του υλικού ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΟΣΕ) έχει το δικαίωμα να λύνει μονομερώς  την   μετά  του πλειοδότου    υφιστάμενη   σχέση   

απαλλασσόμενος   από   κάθε δέσμευση και δικαιούμενος να προβεί στην επανάληψη της εκποίησης 

του υλικού η δε εγγύηση θα καταπίπτει σε όφελος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΟΣΕ). 

    17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εφοδιασμού 

(ΔΙΠΕΦ). 

 

 Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων γνωμοδοτεί επ’ αυτών και 

διαβιβάζει την γνωμοδότησή της στην ΔΙΠΕΦ, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο Όργανο και 

αυτό εκδίδει αιτιολογημένη σχετική επί της ένστασης απόφαση. 

 Με μέριμνα της ΔΙΠΕΦ γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση του αρμοδίου 

Οργάνου επί της ένστασης. 

 Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξεων του Αναθέτοντα Φορέα, η δε προθεσμία άσκησής τους 

είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. 

 Τα έννομα αποτελέσματα της  απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης 

επέρχονται μετά από την άπρακτη περίοδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων (ενστάσεις 

– προσφυγές – ασφαλιστικά μέτρα). 

 Ένσταση κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος από την δημοσίευση της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο μέχρι την ημερομηνία 
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λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Διεύθυνση που προέβη στην προκήρυξη του Διαγωνισμού και η 

σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του 

Διαγωνισμού.  

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

παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

Σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του 

Αναθέτοντα Φορέα αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό Όργανο.  

 

   18. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 Θα βαρύνουν τον   πλειοδότη – αγοραστή  του διαγωνισμού. 

   19. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

19.1. Ο  ΟΣΕ  μπορεί  να διακόψει  οποτεδήποτε  την  σύμβαση  κατά την κρίση του  η οποία θα 

καθορίζεται από τις πραγματοποιηθείσες ανάγκες του, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης , αζημίως γι αυτόν  και  χωρίς να έχει  ο Πλειοδότης – Αγοραστής   κανένα δικαίωμα 

διεκδίκησης   από τον ΟΣΕ.    Στην περίπτωση αυτή ο Πλειοδότης – Αγοραστής   θα καταβάλει  

στον ΟΣΕ   το ποσόν  που  αντιστοιχεί στην παραληφθείσα από αυτόν  ως εκείνη την χρονική 

στιγμή  ποσότητα. Ο  Πλειοδότης – Αγοραστής   ουδεμία άλλη απαίτηση  έχει από τον ΟΣΕ.   

 

19.2. Οι έγγραφες προσφορές των μετεχόντων στον διαγωνισμό δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, 

σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσότοιχες παρεισγραφές, κενά και συγκοπές μη 

κανονικά επικυρωμένες. 

        19.3.  Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες λέξεων γράφονται καθαρά στο  περιθώριο, ισχύουν δε    

                        εφ' όσον φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. 

            Οι αριθμοί πρέπει να γράφονται αριθμητικά και ολογράφως. 

19.4.  Προσφορά με αίρεση ή  μη σύμφωνη  με όρους της διακήρυξης απορρίπτεται σαν  απαράδεκτη. 

        19.5.  Προσφορά για μέρος της ποσότητας θα απορρίπτεται. 

        19.6. Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν   αποδεχτεί ανεπιφύλακτα   

               τους  όρους της παρούσας διακήρυξης.  

   

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πάσης φύσεως προσαρτήματα και υποδείγματα που περιέχονται στο σώμα της 

παρούσης διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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                                                                                                                                      ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 

      ΑΚΡΙΒΕΣ                                                                                                            Ο 

    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΚΑΙ 

                                                                                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ K. ΠΑΤΕΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 20035  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

       Εντός του σχετικού   σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς    θα τοποθετηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά 

επί ποινή αποκλεισμού: 

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. Έλληνες Ανάδοχοι 

1.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

1.2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  ,  έκδοσης   τελευταίου  τριμήνου. 

1.3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ,  έκδοσης   τελευταίου  τριμήνου. 

1.4 Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου  εξαμήνου. 

1.5 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  σύμφωνα με τον  όρο  9  της διακήρυξης. 
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1.6 Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι 

επισκέφθηκαν αυτοπροσώπως το εκποιούμενο υλικό και βρήκαν αυτό της απολύτου αρεσκείας τους, η δε 

προσφερθείσα τιμή ανταποκρίνεται πλήρως με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση αυτού.  

1.7 Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης   εκπροσώπησης    του αγοραστή σε περίπτωση που αυτός 

συμμετέχει με εκπρόσωπο του  ( το πρωτότυπο  θα δοθεί από τον  εκπρόσωπο  του συμμετέχοντος  στην 

επιτροπή  πριν αρχίσει η διαδικασία αποσφράγισης). 

1.8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου 

από του  χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν τεθεί υπό καθεστώς 

δικαστικής συμπαράστασης, δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ότι δεν τελούν  υπό διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού κώδικα ή σε άλλη 

ανάλογη κατάσταση, ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για την κήρυξη σε κατάστασης 

πτώχευσης ή υπαγωγής στην πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ή ότι δεν έχει κατατεθεί στο 

αρμόδιο Δικαστήριο σχέδιο αναδιοργάνωσης κατά το άρθρο 108 του ίδιου κώδικα (Ν.3588/2007 όπως  

τροποποιήθηκε με τον Ν.4549/2018).    

Στην περίπτωση που τόσο η δικαστική όσο και η αρμόδια διοικητική Aρχή δηλώνουν ότι κάποια από τα 

ζητούμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται ανεξαιρέτως, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον  

αρμόδιας Αρχής.  

      Δεν απαιτείται ένορκη βεβαίωση για την περίπτωση που δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό περί κατάθεσης 

αίτησης πτωχευτικού συμβιβασμού λόγω μη ύπαρξης πτωχευτικής απόφασης. 

1.9.α Βεβαίωση εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Άρθρου 42 του     

ν.4042/2012, όπως ισχύει. 

1.9. β  Απόφαση Έγκρισης  Περιβαλλοντολογικών Όρων ή και άδεια  λειτουργίας των   

        εγκαταστάσεων τους , σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από την    

           κείμενη Νομοθεσία.   

        ( Σε περίπτωση  Κοινοπραξίας προσφερόντων αρκεί τα παραπάνω δικαιολογητικά  

1.9.α και 1.9.β  να τα διαθέτει ένα μέλος της Κοινοπραξίας – Ένωσης).    

1.10    Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την   

   επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστον   

   εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ετησίως. 

1.11. Διπλωματούχοι  χειριστές μηχανημάτων. 

1.12   Θα  πρέπει  ο Ανάδοχος  να διαθέτει προσωπικό  τουλάχιστον 5  ατόμων και άνω,  τούτου   αποδεικνυόμενου  

με καταστάσεις προσωπικού  ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, σφραγισμένες  από την Επιθεώρηση Εργασίας.  

 

2 Αλλοδαποί  Ανάδοχοι 
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2.1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

Χώρας εγκατάστασης τους , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, κατά τα υπό της 

διακηρύξεως ειδικότερα οριζόμενα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 1.2., έκδοσης 

τελευταίου τριμήνου. 

2.3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. 1.3., έκδοσης 

τελευταίου τριμήνου. 

2.4. Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου τελευταίου  εξαμήνου. 

2.5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  σύμφωνα με τον  όρο  9  της διακήρυξης. 

2.6. Δήλωση περί γενικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι 

επισκέφθηκαν αυτοπροσώπως το εκποιούμενο υλικό και βρήκαν αυτό της απολύτου αρεσκείας τους, η 

δε προσφερθείσα τιμή ανταποκρίνεται πλήρως με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση αυτού.  

2.7. Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης   εκπροσώπησης    του αγοραστή σε περίπτωση που αυτός 

συμμετέχει με εκπρόσωπο του  ( το πρωτότυπο  θα δοθεί από τον  εκπρόσωπο  του συμμετέχοντος  

στην επιτροπή  πριν αρχίσει η διαδικασία αποσφράγισης). 

2.8. . Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

εξαμήνου από του  χρόνου δημοσίευσης της Διακήρυξης, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν τεθεί 

υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ότι δεν τελούν  

υπό διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού 

κώδικα ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση, ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για την 

κήρυξη σε κατάστασης πτώχευσης ή υπαγωγής στην πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 

ή ότι δεν έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο σχέδιο αναδιοργάνωσης κατά το άρθρο 108 του ίδιου 

κώδικα (Ν.3588/2007 όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν.4549/2018).               

Στην περίπτωση που τόσο η δικαστική όσο και η αρμόδια διοικητική Αρχή δηλώνουν ότι κάποια από τα   

ζητούμενα πιστοποιητικά δεν εκδίδονται ανεξαιρέτως, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη  βεβαίωση ενώπιον  

αρμόδιας Αρχής.  

        Δεν απαιτείται ένορκη βεβαίωση για την περίπτωση που δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό περί κατάθεσης 

       αίτησης πτωχευτικού συμβιβασμού λόγω μη ύπαρξης πτωχευτικής απόφασης. 

2.9 α. Βεβαίωση εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Άρθρου 42 του 

ν.4042/2012, όπως ισχύει. 
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 2.9 β.   Απόφαση Έγκρισης  Περιβαλλοντολογικών Όρων ή και άδεια  λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους , σε 

εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από την κείμενη Νομοθεσία.    

        Σε περίπτωση  Κοινοπραξίας προσφερόντων αρκεί τα παραπάνω δικαιολογητικά   

2.9.α  και 2.9.β να τα διαθέτει ένα μέλος της Κοινοπραξίας – Ένωσης). 

2.10. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την 

επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστον εκατό 

χιλιάδων (100.000) Ευρώ ετησίως. 

2.11. Διπλωματούχοι  χειριστές μηχανημάτων. 

2.12   Θα  πρέπει  ο Ανάδοχος  να διαθέτει προσωπικό  τουλάχιστον  5 ατόμων και άνω,  τούτου   αποδεικνυόμενου  

με καταστάσεις προσωπικού  ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, σφραγισμένες  από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

 

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 

1. Εταιρείες 

       Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος Α1 ή Α2 αντίστοιχα)δικαιολογητικά εκ των οποίων τα της περιπτώσεως 1.1 

ή 2.1 αντίστοιχα αφορούν τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών. 

 Συνεταιρισμοί 

Όλα τα ανωτέρω της παραγράφου Α1 ή Α2 αντίστοιχα δικαιολογητικά πλην αυτών της περιπτώσεως 1.1 ή 

2.1  και επιπλέον : 

α)  Βεβαίωση της Εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και 

β)  Επικυρωμένο αντίγραφο της αποφάσεως του ΔΣ για τη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στο 

διαγωνισμό.  

2. Ενώσεις Αναδόχων  

 

Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος Α1 ή Α2 αντίστοιχα δικαιολογητικά) για κάθε συμμετέχοντα. 

Σημειώνεται ότι κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α1 

περίπτωσης 1.1, 1.2, 1.3 ή της παραγράφου Α2 περίπτωσης 2.1, 2.2, 2.3 αντίστοιχα   εφόσον πρόκειται για 

φυσικά πρόσωπα και προκειμένου περί νομικών προσώπων τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α1 περίπτωσης 

1.1 ή Α2 περίπτωσης 2.1 που θα αφορούν τους νομίμους        εκπροσώπους αυτών.  

 

Γ. Σε περίπτωση  Κοινοπραξίας προσφερόντων αρκεί τα  δικαιολογητικά 1.9 α  και 1.9 β  να τα διαθέτει ένα μέλος 

της Κοινοπραξίας – Ένωσης). 

 

Δ. Όποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα πλην της Εγγυητικής επιστολής 
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συμμετοχής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποσφράγισης τα επικυρώνει, με την επίδειξη του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ εκ 

μέρους του υποβάλλοντος την προσφορά. 

Ε. Επίσης τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με 

την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, 

θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του 

διαγωνισμού, που είχαν κατατεθεί τα εν λόγω έγγραφα και ποια ήταν αυτά.   

Επιπλέον δε, θα προσκομίζονται με την προσφορά επικυρωμένες  φωτοτυπίες των εν λόγω εγγράφων.  Απλές 

φωτοτυπίες των πιο πάνω εγγράφων δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Ζ. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

αυτά θα πρέπει σ’ αυτή  την περίπτωση να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον  αρμόδιας αρχής   

και, σε περίπτωση  μη εκδόσεώς της, εφόσον η χορήγησή της δεν προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας, 

από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας αυτής. 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΌΛΗΣ (A1) 

(Για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό 

εκποίησης άχρηστου υλικού). 
 

ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Αθήνα................................................ 

Αριθμός εγγυητικής επιστολής  Νο........................ 

 

 Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι εγγυόμαστε σ' εσάς 

ανεπιφύλακτα και ως αυτοφειλέτες για τον .................................................................…… 

που είναι κάτοικος..........................................................(ακριβή Διεύθυνση) για τη συμμετοχή 

του στον πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις............................... (Διάκ...................) 

για την εκποίηση………….............................................................................(είδος υλικού), 

υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι, να καταβάλουμε σ' εσάς με απλή έγγραφη 

πρόσκληση σας κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των €………….. 

..........................................................(ολογράφως και αριθμητικά ), στο οποίο περιορίζεται η 

εγγύηση μας και  το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα 

θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ’ εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της 

εγγύησης λόγω μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων αυτού που απορρέουν από την πιο πάνω 

Διακήρυξη σας και μάλιστα από τη μη προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης και από τη μη αποδοχή της σχετικής σύμβασης - αναγγελίας κατακύρωσης. 
 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως αναφέρθηκε, απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική 

για μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, σε τυχόν πρόσκληση σας, 

το ποσό για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, 

ενδεχόμενα, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του πλειοδότη για τον οποίο εγγυόμαστε και 

παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα διαίρεσης και δίζησης, καθώς και από τα 

δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853,855, 862, 863, 867 και 868 του 

Αστικού Κώδικα 
 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, τα ποσά που χορηγήθηκαν στο Δημόσιο , ΝΠΔΔ και 

Δημόσιες Επιχειρήσεις, με προγενέστερες επιστολές σαν εγγυήσεις και στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και το ποσό, για το οποίο εκδίδεται και αυτή η εγγυητική επιστολή, 

δεν υπερβαίνουν στο σύνολο, το καθορισμένο, για την Τράπεζα μας από το Υπουργείο 

Οικονομικών, ανώτατο όριο εγγύησης. 
 

Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με 

την επιστροφή της παρούσας και με την έγγραφη, γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 
 
 
 ……………………………………. 
 

……………………………………..  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΌΛΗΣ (Β1) 
(Για την καλή εκτέλεση σύμβασης -αναγγελίας  

κατακύρωσης εκποίησης αχρήστου υλικού  

με πλειοδοτικό διαγωνισμό). 
 

ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Αθήνα................................................ 
Αριθμός εγγυητικής επιστολής  Νο........................ 

 

 Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι εγγυόμαστε σ' εσάς ανεπιφύλακτα και 

ως πρωτοφειλέτες για τον ..........................................................………………………………….. 

που είναι κάτοικος........................................................(ακριβή Διεύθυνση) και έχει αναδειχτεί 

τελευταίος πλειοδότης στον πλειοδοτικό διαγωνισμό (αρθμ…………………………..) που έγίνε 

στις.............................….. για την από μέρους του πλειοδότη αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα 

με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί  εκτέλεση της σύμβασης , που συνάφθηκε με την 

ανακοίνωση σ΄ αυτόν της κατακύρωσης για την  εκποίηση …………........................................... 

(είδος υλικού), υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι, να καταβάλουμε σ' εσάς με απλή 

έγγραφη πρόσκληση σας κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των €………….. 

..........................................................(ολογράφως και αριθμητικά ), στο οποίο περιορίζεται η 

εγγύηση μας και  το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να 

ορίσετε ως οφειλόμενο σ’ εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω 

παράβασης όρου ή όρων της σύμβασης - αναγγελίας κατακύρωσης. 

 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε, απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για 

μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, με την  πρόσκληση σας, το ποσό της 

εντολής σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του 

πλειοδότη για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα διαίρεσης και 

δίζησης, καθώς και από τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862, 863, 

867 και 868 του Αστικού Κώδικα 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, τα ποσά που χορηγήθηκαν στο Δημόσιο , ΝΠΔΔ και 

Δημόσιες Επιχειρήσεις σαν εγγυήσεις με προγενέστερες επιστολές στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και το ποσό, για το οποίο εκδίδεται και αυτή η εγγυητική επιστολή, δεν 

υπερβαίνουν στο σύνολο, το καθορισμένο, για την Τράπεζα μας από το Υπουργείο 

Οικονομικών, ανώτατο όριο εγγύησης. 

 

Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την 

επιστροφή της  και με την έγγραφη, γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και εμπίπτει στη δικαιοδοσία των 

Ελληνικών Δικαστηρίων. 

 
Σημείωση : Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται στο ίδιο νόμισμα στο οποίο έχει συμφωνηθεί να γίνει η πληρωμή 

  
 
 ……………………………………. 
 

……………………………………..  
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