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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Δ. 2218 

 

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 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» (Α.Δ. 2218), 
(CPV: 44212100-0, NUTS: EL522) με προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα 
πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και τριάντα επτά  λεπτά (1.375.562,37€), 

συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% ύψους 175.829,94€, απρόβλεπτων 15% ύψους 

172.899,44€, απολογιστικών συνολικού ύψους με Γ.Ε. & Ο.Ε. 35.400,00€, αναθεώρησης ύψους 

14.600,00€ και χωρίς τον Φ.Π.Α.  

2. Οι εργασίες του έργου του θέματος αφορούν στη κατασκευή νέας μεταλλικής πεζογέφυρας (στο Χ.Σ. -0+300 
της γρ. Θ-ΑμΘ και θα διέρχεται πάνω από τη δέσμη του συμπλέγματος γραμμών του ΝΕΣΘ), σε 

αντικατάσταση της υφιστάμενης. Η νέα πεζογέφυρα θα είναι ένας μεταλλικός αμφιέρειστος φορέας με στατικό 

άνοιγμα 91,00μ. και θα διαμορφωθεί με τυπική διατομή μορφής ανεστραμμένου Π. Στο αντικείμενο του 
έργου του θέματος συμπεριλαμβάνονται πλέον της κατασκευής της νέας πεζογέφυρας, οι εργασίες 
αποξήλωσης της υφιστάμενης (πεζογέφυρας). 

3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στους δώδεκα (12) 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 11/05/2022 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 19/05/2022. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης με Α.Δ. 2218, για την πληρέστερη εξασφάλιση της 

πληροφόρησης - ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών  φορέων επί των συνθηκών εκτέλεσης του 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  Αθήνα, 15 Απριλίου 2022 

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.: 9017258 

 

 
 

http://www.ose.gr/
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αντικειμένου της σύμβασης, είναι αναγκαία και  υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η επιτόπου επίσκεψη 
στο έργο, προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των ειδικών 

συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Οι οικονομικοί φορείς, θα προσέλθουν στα 
γραφεία του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Θεσσαλονίκης στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει το αντικείμενο 

του δημοπρατούμενου έργου, και βρίσκεται στη διεύθυνση Σταθμού 4,  στη Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσει 

η επιτόπου επίσκεψη στο σημείο που προβλέπεται να εκτελεστούν οι εργασίες. 
Η επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και τις 

18/05/2022, ημέρα Τετάρτη, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της Διακήρυξης. Η οργάνωση της επίσκεψης θα γίνει με ευθύνη της Διεύθυνσης Συντήρησης 

Γραμμής (Διευθύνουσα Υπηρεσία), έπειτα από έγγραφο αίτημα του κάθε διαγωνιζομένου στο πρωτόκολλο 
της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής της ΟΣΕ Α.Ε. (γραφείο 509, Καρόλου 1-3, 10437, Αθήνα, τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 210-5297509, φαξ επικοινωνίας: 210-5297579 και e-mail επικοινωνίας: disyg@osenet.gr). Το 

αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής (Διευθύνουσα Υπηρεσία) τουλάχιστον 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες, πριν την προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο,  ημερομηνία επίσκεψης, δηλαδή 

το αργότερο μέχρι και τις 16/05/2022, ημέρα Δευτέρα . Στην επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει υποχρεωτικά 
να παρευρεθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα. Το αποδεικτικό εκπροσώπησης ή η 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης θα παραδοθούν στη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής (Διευθύνουσα 

Υπηρεσία) κατά την πραγματοποίηση της επιτόπιας επίσκεψης. 
Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους, οι οικονομικοί φορείς θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογεγραμμένη 

από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής (Διευθύνουσας Υπηρεσίας), την οποία θα 
συνυπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα, η οποία θα τους παραδοθεί και θα συμπεριληφθεί στο 

φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης. 

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 23-05-2022 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). 

7. Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

8. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-05-2022 ημέρα 
Δευτέρα. 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. 

9. Οι πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της αναλυτικής της Α.Δ. 2218 διακήρυξης. 

10. Δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση. 

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, και που είναι εγκατεστημένα σε: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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. 

12. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν 

ελάχιστη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ικανότητα και επαγγελματική ικανότητα, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

13. Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι διεθνή πρότυπα:  

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

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

14. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», των εκτελεστικών του διαταγμάτων, των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση των ανωτέρω, το Π.Δ. 114/87 και 
γενικότερα, της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό και με τις 

διατάξεις του αστικού κώδικα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. 

15. 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 27.511,24€ 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 τρείς (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 εκτιμώμενης 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. 

16. 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 

17. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών: Όπως αναφέρονται αναλυτικά 

στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης. 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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18. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

19. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), στη ΣΑΕ 078/5 
με Ενάρ. Έργου: 2021ΣΕ07850008, για την κατασκευή της δημοπρατούμενης Πεζογέφυρας, με 

προϋπολογισμό 1.375.562,37€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 1.705.697,34€ με Φ.Π.Α.  

20. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση του παρόντος έργου προβλέπεται η 
χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 1% επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις 

εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.   

21. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

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

Ελληνική. 

23.  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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