
Σελίδα 1 
 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

         CERTIFIED M.S. 

                                                                                                                                                                                                 ISO 9001:2008 1554/Δ 
ISO 14001:2004 252/Π 
ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 

        ISO 27001:2013 25/ΑΠ 
 

 

 

 

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   20033/2022  

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και 

αποκατάστασης ζημιών χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων 

(Ηλεκτροκίνηση – Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση), των τηλεπικοινωνιών και των 

Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό 

σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου. 

 

 

CPV: 50324100-3 



 

Σελίδα 2 

Περιεχόμενα 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   20033/2022 .............................................................................................................................................. 1 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ .............................................................................................................................................................. 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................. 5 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................... 5 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ...................................................................................................................... 6 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................................................................... 7 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .................................................................................. 9 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ......................................................................................................................................................... 9 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ......................................................................................................... 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................................................ 11 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................................................ 11 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................. 11 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .................................................................................. 11 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων .................................................................................................................................. 11 
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................... 12 
2.1.5 Εγγυήσεις ....................................................................................................................................................... 12 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ................................................................................................................ 13 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................................................. 13 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................... 13 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ..................................................................................................................................... 14 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ........................................................................................................................................ 14 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ......................................................................... 18 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .............................................................................................. 19 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................... 19 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ............................................ 20 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία ............................................................................................. 20 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ......................................................................................................... 21 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................... 21 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................... 22 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................................ 29 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ........................................................................................................................................ 29 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................... 29 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .............................................................................................................. 29 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................... 29 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ................................................ 32 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής............................................................................................................................ 32 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά .......................................................................................................................................... 32 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών ................................................................................................................................................................. 33 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ..................................................................................................................... 34 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ....................................................................................................................... 34 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................... 36 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................... 37 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................. 39 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................. 40 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................... 42 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................ 44 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ........................................................................................................... 44 



 

Σελίδα 3 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ........................................................................................................ 44 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................................. 44 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ......................................................................................................................................................... 44 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .......................................................................................................... 45 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................... 45 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................... 47 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................................................................................ 47 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .................................................................................................... 48 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ......................................................................... 50 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .................................................................................................................................. 50 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ....................................................................................................................... 51 

6.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................................................. 51 
6.2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................................................ 51 
6.3  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................. 52 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ................................................................................................................ 52 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ........................................................................................................................................................... 54 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ............................................................................................................................................................. 54 
1. ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................................................................................... 54 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................................ 54 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ............................................................................................................................................................ 55 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ................................................................................................................................ 55 
5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .................................................................................................................................................. 56 
5.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ............................................................................................................................. 57 
5.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ...................................................................................................................................... 61 
5.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ....................................................................... 63 
5.4 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ............................................................................................................................................................... 66 
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .............................................................................................................................. 67 
Β1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1Ο ΕΤΟΣ) .............................................................................................. 69 
Β1.1   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ............................................................................................................................. 69 
Β1.2   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ............................................................................. 74 
Β1.3   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ.............................................................................................................................. 77 
Β2   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2Ο ΕΤΟΣ – 1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ............................................................. 81 
Β2.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ......................................................................................................................... 81 
Β2.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ .......................................................................................................................... 86 
Β2.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ......................................................................... 90 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ................................................................................................................ 93 
1. ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................................................................................... 93 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ .................................................................................................................................................................... 93 
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ............................................................................................ 94 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΕ ......................................................................................................................................................... 95 
4.1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ..................................................................................................................... 95 
4.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ............................................................................................................................ 96 
4.3 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ....................................................................................................... 97 
4.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ .................................................................................................................... 97 
4.5 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΔΕΛΤΙΑ ................................................................. 98 
4.6 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ................................................................................................................................................. 98 
4.7 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ – ΆΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ .................................................................................................................... 99 
4.8 ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................................. 100 
4.9 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ .................................................................................................................................................. 100 
4.10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .............................................................................................................................................. 102 
4.11 ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ................................................................................................................................. 102 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................................................................................................................ 104 



 

Σελίδα 4 

6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ....................................... 105 
7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ .................................................................................................................................. 106 
8. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .................................................................................................... 106 
9. ΓΝΩΣΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ..................................................................................................................................................... 108 
10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ............................................................................................................. 108 
11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ......................................................................................................................................... 108 
12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ................................................................................................................. 108 
13. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ........................................................................................................... 109 
14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .................................................................................................................................. 110 
15. ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ........................................................................................................................................... 110 
16. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................................................................................................................................. 110 
17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ....................................................................................................................................................... 111 
18. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................................ 111 
19. ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ ........................................................................................... 112 
20. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ........................................................................................................................................................ 112 
20.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ..................................................................................................................................................... 112 
20.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ................................................................................................................................ 119 
20.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΕ. ................................................................................................................................. 121 
20.3.1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ............................................................................................................................................ 121 
20.3.2 ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ......................................................................................................................................... 121 
20.3.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .................................................................................................. 121 
20.3.3.1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ (ΓΡΑΜΜΗΣ) ................................................................................... 122 
20.3.3.2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .................................................................................................................................... 128 
20.3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ................................................................................................ 130 
20.3.5 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ............................................................................................................................... 131 
20.3.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ....................................................................................................................................................... 136 
20.3.7 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ............................................................................................................................................... 137 
20.3.8 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ........................................................................................................................................ 137 
20.3.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................................ 137 
20.3.9.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ............................................................. 138 
20.3.9.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ .................................... 139 
20.3.9.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ...................................... 140 
20.3.9.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ................................................... 141 
20.3.9.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ .......................................... 142 
20.3.9.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 : ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΝΥΣΗΣ .................................................... 143 
20.3.9.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 : ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ .......................................... 144 
20.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΜS. ............................................................................................ 145 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI– ΕΕΕΣ ................................................................................................................................................... 146 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ........................................................................................................................................... 165 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.................................................................................................... 170 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................................ 171 

 



 

Σελίδα 5 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΟΣΕ Α.Ε 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094038689 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10437 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 632 

Τηλέφωνο 210-5297711 

Φαξ 210-5225770 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) l.giannakopoulou@osenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευ.Γιαννακοπούλου 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Ο αναθέτων φορέας είναι ο ΟΣΕ Α.Ε  και ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Προϊσταμένη Αρχή κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση της σύμβασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΟΣΕ με έδρα την Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη δημοπράτηση, παρακολούθηση και διαχείριση της σύμβασης υπό την έννοια 
του άρθρου 6.1. της παρούσας είναι η ΔΙΠΕΦ, η οποία στο στάδιο της εκτέλεσης και ιδίως κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6.1.1 της παρούσας, συνεπικουρείται από την Αιτούσα την παρούσα διακήρυξη 
Υπηρεσία του ΟΣΕ, ΔΙΣΗΣΗΚ, η οποία είναι καθ΄ ύλην αρμόδια στο πλαίσιο των όσων ορίζονται με τα άρθρα 
6.1.1. και  6.1.2. της παρούσας. 

Γνωμοδοτικό Όργανο αρμόδιο, στο στάδιο της εκτέλεσης, υπό την έννοια του άρθρου 221 παρ.1 
υποπερίπτωση ζ και  201  ν. 4412/2016, ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.5 και  άρθρο 3 Π.Δ. 
114/1987 το Τεχνικό Συμβούλιο του ΟΣΕ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

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

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):  www.ose.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264  του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του “ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ” για τον 
άξονα προτεραιότητας 4.4. «Σιδηροδρομικό Δίκτυο» και έχει λάβει κωδικό MIS 5174708.  

 

1.3.   Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  & 
Δικαίωμα Προαίρεσης (OPTION) 

1.3.1. Περιγραφή /CPV/Πληροφορίες: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών Προληπτικής 
– Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάστασης ζημιών χωρίς υλικά, των 
Σιδηροδρομικών Συστημάτων (Ηλεκτροκίνηση – Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση), των τηλεπικοινωνιών 
και των Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό 
και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο περιόδους συντήρησης ως εξής :  

1η Περίοδος συντήρησης, διάρκειας 12 μηνών που περιλαμβάνει : 

• Συντήρηση Σηματοδότησης, προεκτιμώμενης δαπάνης 434.000 € 

• Συντήρηση Ηλεκτροκίνησης, προεκτιμώμενης δαπάνης 181.000 € 

• Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, προεκτιμώμενης δαπάνης 161.000 € 

Εκτιμώμενη αξία 1ης Περιόδου Συντήρησης 776.000 € πλέον ΦΠΑ 

 

2η Περίοδος συντήρησης, διάρκειας 6 μηνών που περιλαμβάνει: 

• Συντήρηση Σηματοδότησης, προεκτιμώμενης δαπάνης 221.000 € 

• Συντήρηση Ηλεκτροκίνησης, προεκτιμώμενης δαπάνης 131.000 € 

• Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, προεκτιμώμενης δαπάνης 88.000 € 

Εκτιμώμενη αξία 2ης Περιόδου Συντήρησης 440.000 € πλέον ΦΠΑ 

 

 CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 50324100-3 

Πληροφορίες : Για κάθε τεχνική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σάκκα 
Στυλιανή, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 - 5297913. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  
μόνο της τιμής. 

http://www.ose.gr/
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δεκαοκτώ (18) μήνες . 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη Αξία Σύμβασης  προ ΦΠΑ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.216.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.507.840,00).  

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

 

1.3.Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ/-ΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΟΠΤΙΟΝ) :  

Στα πλαίσια ανάθεσης της παρούσας σύμβασης δεν υπάρχουν δικαιώματα προαίρεσης. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021 και ισχύει , 

- ου ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
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- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

- της με αρ.6130/15-09-2022 απόφασης του Δ.Σ του ΟΣΕ περί έγκρισης του τεύχους της δικήρυξης, 

- Την υπ’ αριθμ.9018442/27-04-2022 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών 
Διαγωνισμών. 

- Την υπ’ αριθμ. 77314/1-08-2022 απόφαση του ΥΥΠΟΜΕ  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) από την 
24/10/2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/11/2022  και ώρα  10.00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/09/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:172784 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Ανακοίνωση της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  
www.ose.gr  στην κατηγορία «Διαγωνισμοί».  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

2. η με αρ. EE S:2021-072205 Προκήρυξη της Σύμβασης (όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αναθέτοντα 
φορέα. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)2, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
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σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ3, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 74 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού είκοσι 
τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (24.320 €). 

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. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 



 

Σελίδα 15 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

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

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

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

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

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 

γεγονός.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)5. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις 

ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  

που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 

firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

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

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
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αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση 
ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή 
ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία  ήτοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα : 

i.  Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους ίσου με το 80% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. Από 
τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές. 

ii.  Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 150.000,00€. Ως μηχανολογικός 
εξοπλισμός λογίζονται τα Μηχανήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
ηλεκτροκίνησης. 

iii. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 300.000,00€. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των Ακινήτων 
και του Μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (περ. ii). 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙV (Β. Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, παρ.1α) του  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή απιοκλεισμού:   

α) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό βεβαιωμένο με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση : 

• ‘Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 20 έτη εμπειρία σε έργα σηματοδότησης 

• Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα σηματοδότησης 

• Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα Τηλεπικοινωνιών 

• Τρεις (3) εξειδικευμένους τεχνίτες με τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε έργα σηματοδότησης 

• Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα ηλεκτροκίνησης (Εναέριας Γραμμής 
Επαφής) 

• Δύο (2) εξειδικευμένους τεχνίτες με τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε  ηλεκτροκίνησης (Εναέριας 
Γραμμής Επαφής) 

• ‘Έναν (1) μηχανικό Υπεύθυνος Ελέγχου & Χειρισμών BMS με τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στο 
σύστημα. 

β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη κατασκευή και συντήρηση :  

I. Τουλάχιστον ενός έργου Ηλεκτροκίνησης εναλλασσόμενου ρεύματος 25kV Εναέριας Γραμμής 
Επαφής (αλυσοειδής) με τουλάχιστον 3 σιδηροδρομικούς σταθμούς και 20 αλλαγές τροχιάς 

και 

II. Τουλάχιστον ενός έργου Σηματοδότησης (εμπορευματικού κέντρου ή/και σιδηροδρομικού δικτύου), 
με κατ’ ελάχιστον 100 ηλεκτροκινούμενες αλλαγές τροχιάς ανά έργο. 

Η  εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή  πιστοποιητικών (βεβαιώσεων)  για  ένα  ή διαφορετικά ανά  
σύστημα έργα που θα έχουν εκδοθεί από Αναθέτουσα Αρχή και θα αναφέρονται είτε σε περαιωμένα έργα 
με υποχρέωση συντήρησης είτε σε συμβάσεις εκτελούμενης συντήρησης. 

Η αποδεδειγμένη εμπειρία που ζητείται θα πρέπει να αναφέρεται στην προηγούμενη δεκαετία (10 έτη) από 
την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσης. Οι βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρουν τον χρόνο και τον τόπο  
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εκτέλεσης των εργασιών και θα προσδιορίζουν αν αυτές πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2.Β.5 της παρούσας 
Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
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2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

Το υπό ανάθεση τμήμα της σύμβασης δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% της συνολικής 
σύμβασης. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  IIΙ το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 
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Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο 
του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
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διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της.  
 
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ : Ασφαλιστική Ενημερότητα 
άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει 
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον 
οποίο τυχόν υπάγεται). 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

i)  για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση γ’  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 
περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχει 
υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης. 
ii) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση δ’  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
iii) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση ε’ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός 
φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν 
έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε 
περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]. 
 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε 
ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
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ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή 
άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση φυσικού προσώπου των μετοχών, 
που έχει συντελεστεί μέχρι τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 
έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
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επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

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

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

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:   

α) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό -βεβαιωμένο με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση- που 
αναγράφεται στην §8.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ήτοι : 

• ‘Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 20 έτη εμπειρία σε έργα σηματοδότησης 

• Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα σηματοδότησης 

• Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα Τηλεπικοινωνιών 

• Τρεις (3) εξειδικευμένους τεχνίτες με τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε έργα σηματοδότησης 

• Έναν (1) μηχανικό με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα ηλεκτροκίνησης (Εναέριας Γραμμής 
Επαφής) 

• Δύο (2) εξειδικευμένους τεχνίτες με τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε  ηλεκτροκίνησης (Εναέριας 
Γραμμής Επαφής) 

• ‘Έναν (1) μηχανικό Υπεύθυνος Ελέγχου & Χειρισμών BMS με τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στο 
σύστημα. 

β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη κατασκευή και συντήρηση :  

III. Τουλάχιστον ενός έργου Ηλεκτροκίνησης εναλλασσόμενου ρεύματος 25kV Εναέριας Γραμμής 
Επαφής (αλυσοειδής) με τουλάχιστον 3 σιδηροδρομικούς σταθμούς και 20 αλλαγές τροχιάς     και 

IV. Τουλάχιστον ενός έργου Σηματοδότησης (εμπορευματικού κέντρου ή/και σιδηροδρομικού δικτύου), 
με κατ’ ελάχιστον 100 ηλεκτροκινούμενες αλλαγές τροχιάς ανά έργο. 
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Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) που έχουν εκδοθεί από 
Αναθέτουσα Αρχή και θα αναφέρονται είτε σε περαιωμένα έργα με υποχρέωση συντήρησης είτε σε 
συμβάσεις εκτελούμενης συντήρησης. 

Η αποδεδειγμένη εμπειρία που ζητείται θα πρέπει να αναφέρεται στην προηγούμενη δεκαετία (10 έτη) από 
την ημερομηνία προκήρυξης της παρούσης. Οι βεβαιώσεις αυτές θα αναφέρουν τον χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών και θα προσδιορίζουν αν αυτές πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

• ISO 45001:2018 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ για εργασίες 
προμήθειας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών) 
εξοπλισμού και υποδομής σε ολοκληρωμένα σιδηροδρομικά συστήματα.  

• ISO 14001:2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για εργασίες προμήθειας, εγκατάστασης 
και τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών) εξοπλισμού και υποδομής σε 
ολοκληρωμένα σιδηροδρομικά συστήματα.  

• ISO 37001:2016 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

• ΙSO 9001:2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για δραστηριότητες όπως προμήθεια, 
εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη (συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών) και αναβάθμιση σε 
ολοκληρωμένα σιδηροδρομικά συστήματα. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

   Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση  στ’  του  Μέρους 



 

Σελίδα 29 

ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο 
της τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» . 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως 
άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του.  
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με 
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που 
παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 
διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

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

Επιπλέον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούται στην υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης ότι είναι πλήρης γνώστης των τευχών, της θέσεως και της λειτουργικής κατάστασης των 
Σιδηροδρομικών Συστημάτων (Ηλεκτροδότηση-Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηση), τηλεπικοινωνιών και 
Συστημάτων Ασφαλείας του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου. 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να σχηματίσουν άποψη για την υφιστάμενη 
κατάσταση των Σιδηροδρομικών Συστημάτων και γενικότερα για το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης, 
ώστε να διαμορφώσουν την προσφορά τους, δύναται να επισκεφθούν  τις εγκαταστάσεις ύστερα από 
σχετική επικοινωνία και συνεννόηση με τη ΔΙΣΗΣΗΚ. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσει και υποβάλει το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣ. 
ΠΡΟΕΚΤΙΜ. 
ΔΑΠΑΝΗ Σ1 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

ΔΑΠΑΝΗ 
Σ(Πρ) 

  1η Περίοδος Συντήρησης (12 μήνες)         

1. Σηματοδότηση (κατ'αποκοπήν) 1 434.000,00     

2. Ηλεκτροκίνηση (κατ'αποκοπήν) 1 181.000,00     

3. Συστήματα Ασφαλείας (κατ'αποκοπήν) 1 161.000,00     

  2η Περίοδος Συντήρησης (6 μήνες)         

1. Σηματοδότηση (κατ'αποκοπήν) 1 221.000,00     

2. Ηλεκτροκίνηση (κατ'αποκοπήν) 1 131.000,00     

3. Συστήματα Ασφαλείας (κατ'αποκοπήν) 1 88.000,00     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. : 1.216.000,00     

Φ.Π.Α.  (24%) : 291.840,00     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. : 1.507.840,00     

 

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα  πέντε 
(15) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
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β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές , 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 



 

Σελίδα 36 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
18/11/2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

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

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας6. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
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συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης 
των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
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περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΕΑΔΗΣΥ, κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
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συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, 
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 
4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι 
οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες 
ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 
4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του 
νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 
άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 
διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
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επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει 
αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός . 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά 
από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

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

 Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

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

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται η ανάθεση της σύμβασης σε υπεργολάβο, μέχρι ποσοστό 
30% του αντικειμένου της. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας. 

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)7. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Στη διάρκεια της σύμβασης Συντήρησης θα προβλέπονται πιστοποιήσεις, μία για κάθε 3μηνιαία  
περίοδο συντήρησης. 

Η κατανομή του Συνολικού Προσφερόμενου (ΣΠ) τιμήματος προσδιορίζεται ανά τρίμηνο συντήρηση ς 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον ακόλουθο πίνακα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης (άρθρο 13). 

Αρ. Πιστοποίησης ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1η πιστοποίηση 1ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 

2η πιστοποίηση 2ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 

3η πιστοποίηση 3ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 

4η πιστοποίηση 4ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 

ΣΥΝΟΛΟ 1η ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΠ1) 100 % x ΣΠ1 

5η πιστοποίηση 1ο τρίμηνο συντήρησης / 2 50 % x ΣΠ2 

6η πιστοποίηση 2ο τρίμηνο συντήρησης / 2 50 % x ΣΠ2 

ΣΥΝΟΛΟ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΠ2) 100 % x ΣΠ2 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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

α) Ποσοστό 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016, ως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθ. άρθρο 7 του Ν.4912/2022. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφ’ όσον έχει τεθεί σε ισχύ. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)  ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

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

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

δ) Οι ποινικές ρήτρες στη παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, δίδονται 
ακολούθως :  
 

Α/Α Παράβαση Ρήτρα Αυξημένη ρήτρα 

1 
Μη άμεση υποβολή (με την υπογραφή της 
Σύμβασης) του πίνακα προσωπικού με τις 
απαιτήσεις πιστοποίησης της παρ. 4.4 

300€ / ημέρα 

 
 
 

2 

Μη άμεση υποβολή (με την υπογραφή της 
Σύμβασης) του Βασικού Προγράμματος 
Συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 
4.1 

500€ / ημέρα 

 

3 

Καθυστέρηση εκτέλεσης της Συντήρησης 
Εφεδρικής Τροφοδοσίας και λοιπών 
υποχρεώσεων, πέραν των 30 ημερών από την 
έναρξή της,  σύμφωνα με την παρ. xv της 4.11 

500€ / ημέρα 

 

4 
Μη καταγραφή στο WEB ενημέρωσης και 
αποκατάστασης βλάβης 

100€/βλάβη ανά ημέρα   
 
- 

5 
Μη υποβολή δεκαπενθήμερων προγραμμάτων 
εργασιών για έγκριση 

500€/ημέρα 
καθυστέρησης 

 
- 

6 
Μη τήρηση του χρόνου προσέλευσης για 
αποκατάσταση συμβάντων  

300€/βλάβη 

 
- 

7 
Πλημμελής εκτέλεση προγράμματος Συντήρησης 
ανά υποσύστημα. 

2000€/υποσύστημα 

 
4000€/υποσύστημα 

8 
Για μη τήρηση του παρουσιολογίου βάση του 
εγκεκριμένου δεκαπενθήμερου προγράμματος 
Συντήρησης 

500 € / παράβαση 

 
- 

9 
Για την μη έγκαιρη αποκατάσταση κρίσιμης 
βλάβης   

1000€/ημέρα 
καθυστέρησης 

 
- 

10 

Ελλιπή δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη 
πιστοποίηση (Το Ημερολόγιο Σύμβασης, τα 
Μηνιαία Δελτία Συντήρησης, τα Μηνιαία Δελτία 
Βλαβών και οι Μηνιαίες Τεχνικές Αναφορές) 

Καθυστέρηση 
πληρωμής 

 
 
- 
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11 
Μη τήρηση των διαδικασιών και εγγράφων που 
αφορούν στη χρήση και διαχείριση ανταλλακτικών 
και υλικών συντήρησης 

Καθυστέρηση 
πληρωμής 

 
 
- 

 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/20168. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης από διοικητικής απόψεως (έλεγχος πρωτοκόλλων, 
ποινικών ρητρών κλ.π.) αυτής θα διενεργηθεί από την ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων του αντικειμένου. 

Για ζητήματα, ωστόσο, που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους των άρθρων 337 και 216 ν. 4412/2016 και του άρθρου 1.1. η  ΔΙΠΕΦ , ως 
αρμόδια υπηρεσία για τη σχετική εισήγηση στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και εν συνεχεία στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο συνεπικουρείται από την Αιτούσα Υπηρεσία και το συντονιστή της Σύμβασης κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6.1.2. της παρούσας.   

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, 
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται 
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα 
της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα II (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

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

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

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

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
 
 
 
 

        AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     

          Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
            

                                                               
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ 

 

    

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Γενικά 

Ο Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και Σταθμός Διαλογής Θριασίου Πεδίου, εφεξής ο «ΕΣΣΣΔΙ», 
αποτελείται από ακίνητο ευρισκόμενο σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του Θριασίου Πεδίου του Δήμου 
Ασπροπύργου Αττικής, κυριότητας της εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.  

Στον ΕΣΣΣΔΙ  έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, 
σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων καθώς και 
χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση 
ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ 
εξοπλισμού (ΑΣ 540), ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες 
σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και 
κτιριακά έργα, έργα σιδηροδρομικής υποδομής, σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης (ΑΣ 541). 

 

2. Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης με άρση 
βλαβών και αποκατάστασης ζημιών χωρίς ανταλλακτικά των παρακάτω συστημάτων και εγκαταστάσεων: 

1. Συστήματα Σηματοδότησης (παρατρόχιος εξοπλισμός και εξοπλισμός τεχνικών χώρων) και Κέντρο 
Ελέγχου Κυκλοφορίας στο Κτίριο 1.10 

2. Συστήματα Ηλεκτροκίνησης (ΕΓΕ, παρατρόχιος εξοπλισμός και εξοπλισμός τεχνικών χώρων, 
περιφερειακές μονάδες ελέγχου, SCADA ελέγχου στο Κτίριο 1.10) 

3. Συστήματα Ελέγχου, Επικοινωνιών (ΣΕΕ), Τηλεπικοινωνιών (ενεργός εξοπλισμός, Τ/Κ, SDH, Wi-Fi, 
Κ.Ο.Ι. κ.λ.π.) και Ασφαλείας (εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους 
υπαίθριους χώρους του ΕΣΣΣΔΙ): 

1) Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, Σύστημα Συναγερμού και προστασίας έναντι 
παραβίασης, ελέγχου πρόσβασης προσωπικού 

2) Σύστημα Ελέγχου και Χειρισμού Η/Μ Εγκαταστάσεων (BMS – Building Management  
System). Δεν συμπεριλαμβάνεται στην υπηρεσία, η διαχείριση του συστήματος ούτε η 
συντήρηση των ελεγχόμενων από το BMS HM συστήματα, αλλά μόνο ότι συνιστά το BMS. 

4. Συντήρηση των αλλαγών τροχιάς που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη χάραξη δρομολογίων του 
ΕΣΣΣΔΙ και η οποία περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους λειτουργίας, λάδωμα γλίστρας 
και έλεγχο – ρύθμιση της συσκευής εξωτερικής μανδάλωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Κατασκευαστή. 

5. Συντήρηση των υπολοίπων αλλαγών τροχιάς του ΕΣΣΣΔΙ σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους της 
Παρούσης (Παράρτημα ΙΙ). 
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Αναλυτικότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στα σχετικά έγγραφα, μελέτες, τεχνικές περιγραφές και εγχειρίδια 
συντήρησης του μητρώου της ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ. 

3. Βασικές αρχές 

Η  Συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει την συνεχή υποστήριξη του Αναδόχου (ON CALL), σε 24ωρη βάση 
και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, υποστήριξη και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 
εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού Σιδηροδρομικών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων 
Ασφαλείας στον Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ Θριασίου.   

Η Υπηρεσία Συντήρησης περιλαμβάνει την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, την ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπως περιγράφονται ακολούθως. 

Στην έννοια της Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες εκείνες που, στηριζόμενες σε 
μία λεπτομερειακή περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεμβάσεων, έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση της 
ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων γενικότερα.  

Στην έννοια της Διορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των απαραίτητων ρυθμίσεων και ελέγχων, επισκευή, εξάλειψη των ανωμαλιών και βλαβών που 
προκύπτουν από την συνεχή λειτουργία ή εξαιτίας εκτάκτων αναγκών.   

 Η Συντήρηση για κάθε σύστημα που αναγράφεται στη παρούσα περιλαμβάνει το σύνολο του 
εγκατεστημένου εξοπλισμού και εξοπλισμού γραμμής, έστω και αν αυτός δεν περιγράφεται αναλυτικά στη 
παρούσα και διέπεται από τις προδιαγραφές των υλικών όπως αυτές αναγράφονται στη σύμβαση και στο 
μητρώο του έργου που έχει παραδοθεί στον ΟΣΕ. Επίσης περιλαμβάνονται οι υποδομές του Συστήματος 
(φορείς καλωδίων, φρεάτια κλπ) που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση των καλωδιώσεων. 

Ως βάση αναφοράς για την υπηρεσία Συντήρησης είναι η εκτέλεση του Προγράμματος Συντήρησης για τα 
επιμέρους συστήματα και υποσυστήματα, όπως αυτά δόθηκαν στο μητρώο του έργου της Σ.541. 

Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες της συντήρησης του Αναδόχου, τα απαιτούμενα υλικά – ανταλλακτικά 
συντήρησης.  

4. Υπηρεσίες Συντήρησης - Διάρκεια 

Στις προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης των συστημάτων που αναγράφονται στην ενότητα 2 του 
παρόντος, περιλαμβάνονται:  

1ον) Προληπτική συντήρηση, σύμφωνα με το Βασικό Πρόγραμμα Συντήρησης που θα υποβάλει ο Ανάδοχος 
και θα πληροί τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Συντήρησης που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

2ον) Διορθωτική συντήρηση με άρση βλαβών, κατόπιν δήλωσης βλάβης από τον ΟΣΕ. 

3ον) Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας εξοπλισμού σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων, 
εκτροχιασμών, βανδαλισμών - κλοπών, ανωτέρας βίας κατόπιν εντολής από τον ΟΣΕ. 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί το σύνολο των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τα εγχειρίδια 
συντήρησης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, μελέτες, τεχνικές περιγραφές του μητρώου της ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

Για τις ανάγκες της συντήρησης θα διατεθούν από τον ΟΣΕ τα ανταλλακτικά της ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ, ενώ 
οποιοδήποτε άλλο όπως μικροϋλικό ή αναλώσιμο, ειδικό εργαλείο και οχήματα, απαιτηθεί για τις ανάγκες 
της συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, θεωρείται ανηγμένο στη προσφορά του Αναδόχου.  

Επίσης στη προσφορά του Αναδόχου θεωρούνται ανηγμένα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μηχανήματα 
έργων (οδικά ή τροχιοδικά) που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης για τις οποίες 
είναι απαραίτητη η χρήση τους. 

 



 

Σελίδα 56 

Δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες Συντήρησης τα ακόλουθα : 

1ον) Τα υλικά και η εργασία αποκατάστασης βλαβών που οφείλονται σε δολιοφθορές (βανδαλισμοί – 
κλοπές, καταστροφές), έκτακτα συμβάντα (πχ. εκτροχιασμοί, παραβιάσεις αλλαγών) και σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας.  

2ον) Οι εργασίες συντήρησης στοιχείων της επιδομής που αφορούν στη γραμμή, ήτοι εργασίες με βαρέα 
μηχανήματα γραμμής σε αλλαγές τροχιάς και στη γραμμή.   

3ον) Τα 12 ΑΣΙΔ  που βρίσκονται εγκατεστημένα εντός του ΕΣΣΣΔΙ   

4ον) Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υποδομών, τεχνικών έργων, περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ συστημάτων 
κτιρίων και υπαίθρου και γενικά όλα τα στοιχεία που δεν περιγράφονται στην ενότητα 2 του παρόντος, 
καθώς και στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. 

 Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Ως εκ τούτου η συντήρηση διαχωρίζεται χρονικά σε 2 περιόδους : 

1η περίοδος συντήρησης : διάρκεια 1 έτος 

2η περίοδος συντήρησης : διάρκεια 6 μήνες 

5. Φυσικό αντικείμενο 

Στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για τις εργασίες που αφορούν σε συντήρηση, θα περιέλθει, ο 
παρακάτω αναφερόμενος εξοπλισμός. Οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί που βρίσκονται στο 
σιδηροδρομικό σύμπλεγμα του ΕΣΣΣΔΙ παρά τις γραμμές και εντός των τεχνικών χώρων των κτιριακών 
εγκαταστάσεων (ΚΣ 1, 2,3 / Κ1.10 / Κ8 / Κ5.5 / Κ1.11 / Κ1.13 και στις πύλες 7.3 α,β,γ). 

i. Οι διατάξεις τροφοδοσίας (UPS, μπαταρίες & H/Z) των συστημάτων Αλληλομανδάλωσης (IXL) που 
βρίσκονται εγκατεστημένα στο ΕΣΣΣΔΙ.  

ii. Οι εγκαταστάσεις του SCADA που βρίσκονται στο Κ1.10 καθώς και οι τοπικές μονάδες ελέγχου (RTU) 
που βρίσκονται εγκατεστημένες στις 4 ζώνες του ΕΣΣΣΔΙ.  

iii. Ο εξοπλισμός γραμμής σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης (κύρια και δευτερεύοντα φωτοσήματα, 
ηλεκτρικά χειριστήρια αλλαγών, ελιγμοσήματα, σύστημα ανίχνευσης με μετρητές αξόνων, 
καλωδιώσεις, γειώσεις, σιδηροδρομικές πύλες κλπ.  Εξαιρείται ο εξοπλισμός που αφορά στα 12 
ΑΣΙΔ. 

iv. Ο πλήρης εξοπλισμός του συστήματος εναέριας γραμμής επαφής περιλαμβανομένων των 
υποδομών και του διακοπτικού υλικού καθώς επίσης και των εγκαταστάσεων Τηλεδιοίκησης της 
Έλξης. 

v. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων και φωνής και τα περιφερειακά συστήματα 
τηλεπικοινωνιών (Wi-Fi, σύστημα ανακοινώσεων, κλπ).  

vi. Οι servers (εξυπηρετητές) των Συστημάτων και όλος ο παθητικός και ενεργός εξοπλισμός του 
δικτύου φωνής και δεδομένων, που βρίσκονται σε όλα τα κτίρια του ΕΣΣΣΔΙ.  

vii. Το σύστημα τηλεφωνίας και οι τηλεφωνικές συσκευές που βρίσκονται σε όλα τα κτίρια του ΕΣΣΔΙ.  

viii. Οι εγκαταστάσεις των τοπικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV που βρίσκονται 
στα κτίρια, τους υπαίθριους χώρους και το σιδηροδρομικό σύμπλεγμα (σε θέσεις ΑΣΙΔ και 
σιδηροδρομικών πυλών). Το σύστημα CCTV έχει δύο κεντρικές θέσεις ελέγχου (στο Κ1.10 και στο 
Control Room του Κ8).  

ix. Οι εγκαταστάσεις στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του Κ1.10 όπου βρίσκονται οι θέσεις Ρ/Κ (Θέση 
σταθμάρχη με VMMI) και Ρ/Ε (SCADA ηλεκτροκίνησης).    
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x. Οι εγκαταστάσεις συστήματος ανακοινώσεων που βρίσκονται σε όλα τα κτίρια και τους υπαίθριους 
χώρους του ΕΣΣΣΔΙ.  

xi. Οι εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης που βρίσκονται όλα τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους 
του ΕΣΣΣΔΙ.   

xii. Ο εξοπλισμός των εγκ/σεων φωτισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στα Τεχνικά Δωμάτια. 

xiii. Η υποδομή (οικοδομικά στοιχεία) του χώρου των τεχνικών δωματίων. 

xiv. Οι υποδομές των συντηρούμενων συστημάτων (φρεάτια, στεγανώσεις κλπ) 

5.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής του Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ) έχει 
κατασκευαστεί, εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία Σύστημα 
Σηματοδότησης. Τα γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του συστήματος είναι: 

• Επιτρέπει τη χάραξη ασφαλισμένων διαδρομών ελιγμών καλυπτόμενων από φωτοσήματα ελιγμών 
εντός του ΕΣΣΣΔΙ και τη χάραξη κύριων διαδρομών καλυπτόμενων από κύρια φωτοσήματα προς τον 
παρακείμενο άξονα ΣΚΑ-Κόρινθος. 

• Περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνητη λειτουργία και τον έλεγχο θέσης αιχμών όλων των αλλαγών 
τροχιάς του ΕΣΣΣΔΙ. Οι αλλαγές τροχιάς δύνανται να διευθετούνται ανεξάρτητα ή μέσω χάραξης 
διαδρομών. 

• Περιλαμβάνει την διασύνδεση και τον έλεγχο των ΑΣΙΔ (Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων 
Διαβάσεων), που έχουν εγκατασταθεί εντός του ΕΣΣΣΔΙ από προηγούμενη σύμβαση. 

• Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες θέσεις χειρισμού και ελέγχου-διάγνωσης, πλήρως εξοπλισμένες, με 
δυνατότητα καταγραφής των εκτελούμενων κινήσεων, χειρισμών και άλλων μηνυμάτων. 

• Παρέχει τη δυνατότητα υποβαθμισμένης λειτουργίας σε περιπτώσεις βλαβών σε μέρη του 
συστήματος. 

• Περιλαμβάνει της πάσης φύσεως καλωδιώσεις (χαλκού, οπτικών ινών, κ.α.), καθώς και τον φορέα 
και τα φρεάτια που απαιτούνται για την τοποθέτησή τους. 

• Περιλαμβάνει σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας με εφεδρική τροφοδοσία, αποτελούμενο από σύστημα 
αδιάλειπτης παροχής (UPS) με συσσωρευτές και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). 

• Διασφαλίζει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις 
γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, κατάλληλες για περιβάλλον ηλεκτροκίνησης 25 kV 50Hz. 

Οι εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί σηματοδότησης βρίσκονται στο σιδηροδρομικό σύμπλεγμα του ΕΣΣΣΔΙ 
παρά της γραμμές και εντός των τεχνικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων (ΚΣ 1,2,3/ Κ1.10), 
ειδικότερα:  

i. Εσωτερικός εξοπλισμός αλληλομανδάλωσης (λογισμικό, Hardware) που βρίσκεται εντός των 
τεχνικών δωματίων στα κτίρια Κ1.10, ΚΣ1, ΚΣ2, ΚΣ3.  

ii. Εξοπλισμός γραμμής σηματοδότησης (κύρια και δευτερεύοντα φωτοσήματα, ηλεκτρικά χειριστήρια 
αλλαγών, ελιγμοσήματα, σύστημα ανίχνευσης με μετρητές αξόνων, καλωδιώσεις, γειώσεις, 
σιδηροδρομικές πύλες) 

iii. Εγκαταστάσεις στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας του Κ1.10 όπου βρίσκονται οι θέσεις Ρ/Κ (θέση 
σταθμάρχη με VMMI) 
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Εξοπλισμός (outdoor equipment)  

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναγράφονται ενδεικτικά, τα υποσυστήματα που αφορούν στον εξωτερικό 
εξοπλισμό που συνδέεται με τον εσωτερικό εξοπλισμό των τεχνικών δωματίων.  

Υπο-σύστημα 

Κτίριο Ελέγχου 
Κ1.10 

Κτίριο 
Ελέγχου ΚΣ.1 

Κτίριο 
Ελέγχου ΚΣ.2 

Κτίριο 
Ελέγχου ΚΣ.3 

Z0 Z1 Z2 Z3 

Ηλεκτρικά Χειριστήρια 
Αλλαγών 

65 28 49 16 

Κλειδιά απελευθέρωσης 
ελέγχου αλλαγών 

3 2 1 2 

Μετρητές Αξόνων 137 61 98 35 

Φωτοσήματα Ελιγμών 71 30 45 23 

Κύρια Φωτοσήματα 6 3 5 1 

Σιδηροδρομικές Πύλες 3 2 2 2 

 

Φωτοσήματα  

Τα φωτοσήματα διακρίνονται σε κύρια και ελιγμών. Τα κύρια Φωτοσήματα έχουν εγκατασταθεί στα όρια 
σύνδεσης του ΕΣΣΣΔΙ με την κύρια γραμμή ΣΚΑ- Κιάτο και σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του ΕΣΣΣΔΙ, ενώ 
Φωτοσήματα ελιγμών («Ελιγμοσήματα») έχουν εγκατασταθεί εντός της περιοχής του ΕΣΣΣΔΙ σύμφωνα με τη 
γενική διάταξη σηματοδότησης. Εν γένει, κάθε κύριο Φωτόσημα συνδυάζεται και με Φωτόσημα ελιγμών 
που εγκαθίσταται στον ίδιο ιστό κάτω από τον οπτικό πίνακα συμπληρωματικών ενδείξεων. Τα λοιπά 
Φωτοσήματα ελιγμών έχουν εγκατασταθεί χαμηλά. Όλα τα Φωτοσήματα εγκαθίστανται δεξιά της γραμμής 
την οποία αφορούν.  

 

Φωτοσήματα Ελιγμών  

Τα Φωτοσήματα ελιγμών εγκαθίστανται στα σημεία αρχής και τέλους διαδρομών ελιγμών και η θέση τους 
σημαίνεται ενδεικτικά στη Γενική Διάταξη σηματοδότησης της περιοχής. Σε περιπτώσεις εγκατάστασης 
Φωτοσημάτων ελιγμών στον ίδιο ιστό με κύριο Φωτόσημα, αυτά εγκαθίστανται ακριβώς κάτω από τον 
οπτικό πίνακα συμπληρωματικών ενδείξεων, διαφορετικά τοποθετούνται χαμηλά.  

 

Μηχανισμοί Χειρισμού των Αλλαγών  

Όλες οι αλλαγές τροχιάς, που ηλεκτροκινούνται διαθέτουν Ηλεκτροκίνητο χειριστήριο και διάταξη 
μανδάλωσης.   

Υπάρχουν οι εξής βασικοί τύποι αλλαγών:  

• Αλλαγή (UIC 60, 1:12) με ελαστικές βελόνες μεγάλου μήκους με οδήγηση και μανδάλωση αυτών σε 
δυο θέσεις (ακραία και ενδιάμεση).  

• Αλλαγή με μικρού μήκους βελόνες (UIC 54 ή 60, 1:7 ή 1:9) με οδήγηση και μανδάλωση αυτών μόνο 
σε μια θέση (ακραία).   
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• Μονή διασταύρωση με μικρού μήκους βελόνες (EKW UIC 60, 1:9) με οδήγηση και μανδάλωση 
αυτών μόνο σε μια θέση (ακραία)  

• Διπλή διασταύρωση με μικρού μήκους βελόνες (DKW UIC 60, 1:9) με οδήγηση και μανδάλωση 
αυτών μόνο σε μια θέση (ακραία)  

• Συμμετρική αλλαγή με μικρού μήκους βελόνες (UIC 60, 1:9) με οδήγηση και μανδάλωση αυτών 
μόνο σε μια θέση (ακραία)  

Οι αλλαγές που διαθέτουν μανδάλωση τύπου «χελιδονοουράς» έχουν εφοδιασθεί με ηλεκτροκίνητο 
χειριστήριο χωρίς εσωτερική μανδάλωση. Όλες οι αλλαγές έχουν εφοδιαστεί με ηλεκτροκίνητο χειριστήριο 
για την κίνησή τους και με διάταξη ελέγχου της επαφής των βελονών. Οι μονές και διπλές διασταυρώσεις 
απαιτούν δύο (2) ηλεκτροκίνητα χειριστήρια έκαστη.  

Για τις αλλαγές με μεγάλο μήκος βελόνας και δυο θέσεις μανδάλωσης, απαιτούνται τα παρακάτω:  

• να υπάρχει έλεγχος της επαφής του άκρου της βελόνας, καθώς και έλεγχος του ενδιάμεσου σημείου 
μανδάλωσης, έτσι, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα τόσο για την κανονική επαφή βελόνας και 
αντιτροχιάς όσο και για την ορθή θέση της βελόνας στο ενδιάμεσο σημείο.  

• Ομοίως, όταν η οδήγηση των βελονών από το υφιστάμενο χειριστήριο, γίνεται από δύο θέσεις, το 
ηλεκτροκίνητο χειριστήριο ή χειριστήρια να διατηρήσουν την οδήγηση και από τις δύο αυτές 
θέσεις.  

Τα ηλεκτροκίνητα χειριστήρια των αλλαγών πρέπει να εξασφαλίζουν τον χειρισμό και τη δέσμευση της 
αλλαγής στην τελική θέση, τηρουμένης της διαδικασίας: απομανδάλωση των βελονών, κίνηση από τη μια 
θέση στην άλλη και μανδάλωση των βελονών στη νέα θέση τους με ταυτόχρονο έλεγχο της κανονικής 
επαφής των βελονών καθώς και έλεγχο της κανονικής θέσης στο ενδιάμεσο σημείο, για τις αλλαγές με 
ελαστικές βελόνες μεγάλου μήκους. Ομοίως, να μην επιτρέπουν διάκενο μεταξύ της βελόνας και 
αντιτροχιάς μεγαλύτερο από 3 mm.  

 

Μετρητές Αξόνων  

Οι μετρητές αξόνων χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση κατάληψης τμήματος γραμμής με μέτρηση των 
διερχόμενων αξόνων κατά την είσοδο και έξοδό ενός συρμού στο τμήμα γραμμής και σύγκριση των 
αποτελεσμάτων. Ο ίδιος τύπος μετρητών αξόνων έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε κύρια Ευρωπαϊκά 
δίκτυα σιδηροδρόμων, σε ανάλογες εφαρμογές.  

Για την προστασία της ηλεκτρονικής αλληλεξάρτησης από υπερτάσεις έχουν προβλεφθεί απαγωγείς 
υπερτάσεων (surge arrestors) για κάθε αγωγό που συνδέει τους μετρητές αξόνων με τον εσωτερικό 
εξοπλισμό του τεχνικού δωματίου. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν συνεχή επιτήρηση έναντι βραχυκυκλώματος, 
κοπής και διαρροής προς τη γη. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα μεταπίπτει σε ασφαλή κατάσταση (fail-
safe).  

Στο κυτίο τερματισμού υπάρχει πινακίδα ένδειξης του αριθμού του μετρητή αξόνων.  

 

Καλωδιώσεις  

Όλες οι καλωδιώσεις που απαιτούνται για τη σηματοδότηση του ΕΣΣΣΔΙ, για την τροφοδοσία, λειτουργία και 
έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων σηματοδότησης, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου, δηλαδή 
Φωτοσήματα κύρια, προειδοποιητικά, ελιγμών, φωτεινές πινακίδες επί των Φωτοσημάτων, μετρητές 
αξόνων, ηλεκτροκίνητες αλλαγές, διατάξεις ελέγχου βελονών των αλλαγών, ερμάρια δέσμευσης κλειδιών, 
εξοπλισμό ETCS και κάθε είδους συσκευές εδάφους, ακροκιβώτια, τοπικούς σταθμούς εργασίας, σταθμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας, ερμάρια ηλεκτρονικού συστήματος αλληλεξάρτησης και κάθε άλλου είδους 
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εγκατάσταση συσκευής ή διάταξης που αφορά αυτή τη σηματοδότηση. Επίσης περιλαμβάνονται και οι 
καλωδιώσεις για τα φωτεινά “Τ”.  

Τα αναλυτικά στοιχεία του εξοπλισμού και των συστημάτων σηματοδότησης, είναι διαθέσιμα στα σχετικά 
έγγραφα, μελέτες, τεχνικές περιγραφές του μητρώου της ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της Διακήρυξης. 
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5.2 Σύστημα Ηλεκτροκίνησης 

Στον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής του Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ) έχει 
κατασκευαστεί σύστημα ηλεκτροκίνησης, διασυνδεδεμένο με την υφιστάμενη ηλεκτροκίνηση του τμήματος 
ΣΚΑ-Κιάτο.  Για την λειτουργία του συστήματος ηλεκτροκίνησης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη του 
Συστήματος Παροχής Ισχύος Έλξης και των υποσυστημάτων, εξοπλισμού και εξαρτημάτων αυτού. 

Ειδικότερα το σύστημα ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει: 

• Εναέρια γραμμή επαφής (ΕΓΕ) 

• Σύστημα επιστροφής ρεύματος έλξης και γείωσης και γεφύρωσης  

• Τηλεχειρισμός Διακοπτών  Αποσύνδεσης  

• Σύστημα Τροφοδοσίας  

• Σύστημα  SCADA  

Το EΣΣΣΔΙ είναι χωρισμένο σε τέσσερις (4) ζώνες, σε κάθε ζώνη υπάρχει ένας τεχνικός χώρος που 
περιλαμβάνει τον εξοπλισμό τροφοδοσίας και ελέγχου του διακοπτικού εξοπλισμού εντός της αντίστοιχης 
ζώνης. Σε κάθε τεχνικό χώρο υπάρχει ο παρακάτω αναφερόμενος εξοπλισμός:  

➢ Γενικός ηλεκτρικός μονοφασικός πίνακας παροχής τάσης δικτύου 230VAC και διανομής παροχών 
Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 230VAC 

➢ Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος 230VAC / 10KVA 

➢ Δυο συστοιχίες μπαταριών (20x12VDC) 240VDC ανά αντιστοιχία 

➢ Πίνακας Τοπικού Ελέγχου Διακοπτικού Υλικού 25KV 

H διανομή της τροφοδοσίας εσωτερικά στα δωμάτια της Ηλεκτροκίνησης είναι ίδια για όλα τα κτήρια. Η 
διαφορά τους είναι μόνο στον αριθμό των παρεχόμενων αναχωρήσεων που σχετίζεται με τον αριθμό που 
τροφοδοτείται από το κάθε κτήριο. Στο κτήριο 1.10 επίσης υπάρχει μια επιπλέον αναχώρηση η οποία 
τροφοδοτεί τους Servers και τους σταθμούς επόπτευσης SCADA του κέντρου ελέγχου του ΕΣΣΣΔΙ. 

 

Εικόνα 1: Διανομή Τροφοδοσίας Ισχύος Εξοπλισμού Ηλεκτροκίνησης ΚΣ 1, ΚΣ 2, ΚΣ 39 

                                                           
9 Όπου Χ είναι αριθμοί 1,2,3  



 

Σελίδα 62 

 

Εικόνα 2: Διανομή Τροφοδοσίας Ισχύος Εξοπλισμού Ηλεκτροκίνησης 

Οι προσφερόμενες εργασίες συντήρησης του συστήματος ηλεκτροκίνησης αφορούν:  

i. Στις εγκαταστάσεις του SCADA που βρίσκονται στο Κ1.10, καθώς και οι τοπικές μονάδες ελέγχου 
(RTU) που βρίσκονται εγκατεστημένες στις 4 ζώνες του ΕΣΣΣΔΙ. 

ii. Στον εξοπλισμό γραμμής ηλεκτροκίνησης (διακοπτικό υλικό ηλεκτροκίνησης, σύστημα εναέριας 
γραμμής επαφής, κλπ.)  

iii. Στις εγκαταστάσεις στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας του Κ1.10 όπου βρίσκονται οι θέσεις Ρ/Ε 
(SCADA ηλεκτροκίνησης) 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται περιγραφή του εξοπλισμού της ηλεκτροκίνησης που βρίσκεται στον 
εξωτερικό χώρο του ΕΣΣΣΔΙ.  

Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού Μονάδα Ποσότητα 

1 Απλοί στύλοι και στύλοι αγκύρωσης αλυσοειδούς ή αγωγών με 

τις θεμελιώσεις τους 

τεμ. 631 

2 Στύλοι αυξημένου φορτίου αλυσοειδούς ή αγωγών με τις 

θεμελιώσεις τους 

τεμ. 234 

3 Αγκύρωση τεμ. 12 

4 Υπερυψωμένη Αγκύρωση τεμ. 249 
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Α/Α Περιγραφή εξοπλισμού Μονάδα Ποσότητα 

5 Κονσόλες εφελκυσμού και κονσόλες θλίψεως τεμ. 1.034 

6 Αλυσοειδείς σε δευτερεύουσες γραμμές χλμ γραμμής 33 

7 ΕΓΕ τύπου τρόλεϊ σε δευτερεύουσες γραμμές χλμ γραμμής 4 

8 Μονωτήρας τμηματισμού τεμ. 56 

9 Άκαμπτα πλαίσια με τις θεμελιώσεις τους τεμ. 27 

10 Αγωγός επιστροφής χλμ 19 

11 Υπογειοποιημένος αγωγός επιστροφής Cu 70 mm2 με μόνωση 

(PVC) εντός πλαστικού σωλήνα 

μ 2.690 

12 Διακόπτης φορτίου και εξοπλισμός ελέγχου τεμ. 2 

13 Ηλεκτροκίνητος αποζεύκτης με λάμα γείωσης και εξοπλισμός 

ελέγχου  

τεμ. 15 

14 Ηλεκτροκίνητος αποζεύκτης και εξοπλισμός ελέγχου τεμ. 22 

15 Μετασχηματιστής έντασης 400/5/5 A τεμ. 2 

16 Μετασχηματιστής τάσης 27,5/0,1/01 kV τεμ. 2 

17 Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τεμ. 2 

18 Εξοπλισμός τοπικού χειρισμού διακοπτικού υλικού στην 

γραμμή 

τεμ. 4 

19 Καλωδιώσεις χαμηλής τάσης τεμ. 4 

 

Τα αναλυτικά στοιχεία του εξοπλισμού και των συστημάτων ηλεκτροκίνησης, είναι διαθέσιμα στα σχετικά 
έγγραφα, μελέτες, τεχνικές περιγραφές του μητρώου της ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της Διακήρυξης.  

5.3 Συστήματα Ελέγχου, Επικοινωνιών - Ασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών 

Στο ΕΣΣΣΔΙ έχουν κατασκευαστεί, εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
συστήματα ελέγχου και επικοινωνιών (ΣΕΕ) και ασφαλείας. 
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Στο ΕΣΣΣΔΙ έχει εγκατασταθεί σύστημα ελέγχου, επικοινωνιών – Ασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών (Τ/Κ, 
ενεργός εξοπλισμός συστήματος μεταφοράς, κ.α) για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του, για 
την τηλεφωνική επικοινωνία των διαφόρων κτιρίων ή των υπηρεσιών τους με τους ενδιαφερόμενους, για 
τις ανάγκες επικοινωνίας δεδομένων, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης υποστήριξη των συστημάτων Η/Υ και 
του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, για την μεγαφωνική εγκατάσταση και την εγκατάσταση κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και συστήματος συναγερμών. Το σύστημα εξασφαλίζει την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τις απαραίτητες διατάξεις γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, 
κατάλληλες για περιβάλλον ηλεκτροκίνησης 25 kV 50 Hz.  

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν:  

• Τον εξοπλισμό του δικτύου δομημένης καλωδίωσης (ενσύρματου δικτύου μεταφοράς φωνής και 
δεδομένων), για τη δικτυακή διασύνδεση μεταξύ των κτιρίων του εμπορευματικού σταθμού του 
Θριασίου Πεδίου.  

• Την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων στους χώρους που χρησιμοποιούνται 
από το προσωπικό εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού (π.χ. κινητοί γερανοί, γερανογέφυρες, 
περονοφόρα κλπ.).  

• Την μεγαφωνική εγκατάσταση μετάδοσης μηνυμάτων.  

• Την εγκατάσταση επιτήρησης κλειστού  κυκλώματος CCΤV.  

• Το σύστημα  επιτήρησης και ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων.  

• Τις  απαραίτητες υποδομές Η/Μ εγκαταστάσεων των τεχνικών δωματίων (Control Rooms)  

 

Η εγκατάσταση δικτύου επικοινωνίας φωνής και δεδομένων του ΕΣΣΣΔΙ περιλαμβάνει:  

• Την εγκατάσταση κεντρικού αυτόματου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου και των απομακρυσμένων 
περιφερειακών κέντρων (remote cabinet).  

• Την εγκατάσταση των κατανεμητών εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης τύπου πεδίου 
συνδέσεων (patch panel).  

• Την εγκατάσταση ενιαίου δικτύου κορμού επικοινωνίας, μέσω του οποίου υλοποιείται αφενός η 
διασύνδεση των κτιρίων εντός του Συγκροτήματος σε δίκτυα οπτικών ινών και αφετέρου η 
διασύνδεση με το δίκτυο κορμού του ΟΣΕ.  

• Το ασύρματο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων που εξασφαλίζει ότι οι οδηγοί του κινούμενου 
εξοπλισμού (γερανοί, τροχήλατα ανυψωτικά,  κλαρκ, περονοφόρα ανυψωτικά, εσωτερικά 
ρυμουλκά και μηχανές ελιγμών) και το προσωπικό λειτουργίας στα πεδία των περιοχών 
λειτουργίας, συνδέονται στο σύστημα ΣΕΕ μέσω φορητών τερματικών ασύρματων σταθμών. Το 
προσωπικό ελιγμών είναι δυνατόν, στα πλαίσια του ευρύτερου δικτύου επικοινωνίας της Σ.Γ. 
Αθηνών- Κορίνθου, να αποκτήσουν τις ίδιες ακριβώς συνδέσεις με τους μηχανοδηγούς των συρμών 
της κύριας γραμμής.  

• Την εγκατάσταση μεγάφωνων στον περιβάλλοντα χώρο στο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου 
Πεδίου για την μετάδοση ανακοινώσεων στις διάφορες περιοχές κάλυψης (π.χ. μετάδοση οδηγιών 
κατεύθυνσης στους οδηγούς οχημάτων), καθώς και την μετάδοση μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου 
για την αποφυγή πανικού σε περίπτωση εκκένωσης των περιοχών αυτών (π.χ. σε περίπτωση 
πυρκαγιάς).  

• Την εγκατάσταση επιτήρησης των χώρων μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στον 
περιβάλλοντα χώρο στο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου. Το σύστημα κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης είναι ένα αμιγώς ψηφιακό σύστημα νideo δικτύου (ΙΡ).  
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• Το σύστημα συναγερμού με σκοπό την συλλογή, την επεξεργασία και την ένδειξη οποιωνδήποτε 
σφαλμάτων ή κινδύνων. Είναι εγκατεστημένο στο Κ∆Ε όπου οπτικοποιούνται οι ειδοποιήσεις και 
εφοδιάζονται με συστήματα για αποτελεσματική αποτροπή κινδύνων.  

 

Για την επιτήρηση των κρίσιμων λειτουργιών και εγκαταστάσεων του ΕΣΣΣΔΙ υπάρχει εγκατάσταση 
συστήματος παρακολούθησης των παρακάτω συστημάτων η/και λειτουργιών:  

• Επιτήρηση λειτουργίας των υποσταθμών.  

• Επιτήρηση λειτουργίας του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.  

• Επιτήρηση λειτουργίας του συστήματος μεγάφωνων.  

• Επιτήρηση λειτουργίας  του συστήματος  πυρόσβεσης.  

• Επιτήρηση λειτουργίας  των συστημάτων ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των 
κτιρίων.  

• Επιτήρηση λειτουργίας του τηλεφωνικού εξοπλισμού.  

 

Τα τεχνικά δωμάτια με βάση την λειτουργικότητά τους:  

• Το Κεντρικό ή βασικό  τεχνικό δωμάτιο ελέγχου (Central  Control Room)  

• Το περιφερειακό ή τοπικό τεχνικό δωμάτιο ελέγχου  (Local Control Room)  

 

Το Κέντρο Ελέγχου και Επικοινωνιών - ΚΕΕ, ως πυρήνας του δικτύου ΣΕΕ, στο οποίο οι λειτουργίες κεντρικής 
διοίκησης των τερματικών, κεντρικής διοίκησης φορτίων και σιδηροτροχιών, καθώς και οι λειτουργίες 
εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας συνδέονται απευθείας στο σύστημα υπολογιστών του κέντρου ΣΕΕ. 
Από αυτό συντονίζονται οι διαδικασίες στις διάφορες περιοχές λειτουργίας της τερματικής περιοχής. Το 
κέντρο ΣΕΕ περιέχει:  

• τα φυσικά εξαρτήματα και το λογισμικό του κεντρικού υπολογιστή (διακομιστές βάσης δεδομένων 
και επικοινωνίας), κεντρικά routers με τους μεταγωγείς επικοινωνίας, την πρόσβαση στις εξωτερικές 
γραμμές επικοινωνίας και τους κεντρικούς  κόμβους  των εσωτερικών  γραμμών επικοινωνίας.  

• Τα ρολόγια όλων των συσκευών του ΣΕΕ θα συγχρονίζονται από το κεντρικό ρολόι (master), που 
είναι αυτό του κεντρικού server του ΣΕΕ με  Network  Time Protocol (ΝΤΡ). Το ρολόι του server του 
ΣΕΕ θα συγχρονίζεται μέσω ενός κεντρικού συστήματος ρολογιού το οποίο θα λαμβάνει σήμα μέσω 
συστήματος GPS.  

Τα Συστήματα Ελέγχου & Επικοινωνιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή ΣΕΕ αναγράφονται είναι τα 
εξής:  

➢ Εξυπηρετητές /Servers (Ποσότητα: 4) 

➢ Αποθήκευση / Storage (Ποσότητα: 4) 

➢ Αντίγραφα / Backup (Ποσότητα: 3) 

➢ UPS (Ποσότητα:2) 

➢ Οθόνες / Monitors (Ποσότητα: 120) 

➢ Εκτυπωτές / Printers (Ποσότητα: 40) 

➢ Δρομολογητές / Routers (Ποσότητα: 6) 
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➢ Firewalls (Ποσότητα:4) 

➢ Μεταγωγείς / Switches (Ποσότητα: 4) 

➢ H/Y PC Type 1 (Ποσότητα: 72) 

➢ H/Y PC Type 2 (Ποσότητα: 47) 

➢ Ασύρματο WLAN (Ποσότητα: 38) 

➢ H/Y Παλάμης / Handheld PC (Ποσότητα: 47) 

➢ Τηλεφωνικά κέντρα / Τηλέφωνα (Ποσότητα: 120) 

➢ CCTV Cameras (Ποσότητα: 57) 

➢ PA set μεγάφωνα / speaker groupsX4 (Ποσότητα:14)  

 

Οι προσφερόμενες εργασίες συντήρησης του συστήματος ελέγχου, επικοινωνιών (ΣΕΕ) και ασφαλείας 
αφορούν:  

iv. Στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων και φωνής και τα περιφερειακά συστήματα 
τηλεπικοινωνιών (Wi-Fi, σύστημα ανακοινώσεων, κλπ). 

v. Στους servers (εξυπηρετητές) και σε όλο τον παθητικό και ενεργό εξοπλισμό του δικτύου φωνής και 
δεδομένων, που βρίσκεται σε όλα τα κτίρια του ΕΣΣΣΔΙ. 

vi. Στο σύστημα τηλεφωνίας και στις τηλεφωνικές συσκευές που βρίσκονται σε όλα τα κτίρια του ΕΣΣΔΙ. 

vii. Στις εγκαταστάσεις των τοπικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV που 
βρίσκονται στα κτίρια, στους υπαίθριους χώρους και στο σιδηροδρομικό σύμπλεγμα (σε θέσεις ΑΣΙΔ 
και σιδηροδρομικών πυλών). Το σύστημα CCTV έχει δύο κεντρικές θέσεις ελέγχου (στο Κ1.10 και 
στο Control Room του Κ8). 

viii. Τα συστήματα εποπτείας που αναφέρθηκαν παραπάνω.   

ix. Στις εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που βρίσκονται σε όλα τα κτίρια και τους 
υπαίθριους χώρους του ΕΣΣΣΔΙ. 

x. Στις εγκαταστάσεις συστήματος ανακοινώσεων που βρίσκονται σε όλα τα κτίρια και τους 
υπαίθριους χώρους του ΕΣΣΣΔΙ. 

xi. Στις εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης που βρίσκονται όλα τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους 
του ΕΣΣΣΔΙ.  

 

Τα αναλυτικά στοιχεία του εξοπλισμού και των συστημάτων Ελέγχου, Επικοινωνιών και Ασφάλειας, είναι 
διαθέσιμα στα σχετικά έγγραφα, μελέτες, τεχνικές περιγραφές του μητρώου της ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

5.4 Οικίσκος 

Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει σε θέση που θα προσδιοριστεί από τον ΟΣΕ, έναν οικίσκο 
επιφανείας 30 m2 για τις ανάγκες της Σύμβασης. Ο Οικίσκος θα περιλαμβάνει WC , κουζίνα και γραφεία και 
θα συνδεθεί με τα δίκτυα ΟΚΩ. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η κατασκευή της βάσης έδρασης, η προμήθεια 
όλων των υλικών (οικίσκος με θερμομόνωση – υγρομόνωση) και εξοπλισμού του οικίσκου (είδη υγιεινής, 
έπιπλα γραφείων, βιβλιοθήκες , δύο μονάδες κλιματισμού 12.000 BTU, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 
αντικεραυνική προστασία κ.α), η σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ (αποχέτευση, ύδρευση, τηλεφωνία και παροχή 
ρεύματος) με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 
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Για την επιλογή του οικίσκου ο Ανάδοχος 15 ημερολογιακές ημέρες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, 
θα προσκομίσει τις τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής και εξοπλισμού, για τη έγκριση της 
προμήθειας του οικίσκου από τη ΔΙΣΗΣΗΚ. 

Μετά την έγκριση του οικίσκου ο Ανάδοχος θα προβεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών στη προσκόμιση 
επιτόπου και εγκατάσταση του οικίσκου.  

Η προμήθεια και εγκατάσταση του οικίσκου θεωρείται συμβατικά ανηγμένη στη προσφερόμενη τιμή. 

 

6. Ανταλλακτικά – υλικά συντήρησης 

Στη παρούσα σύμβαση προβλέπεται η διάθεση από τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο των ανταλλακτικών της ΑΣ.541 
ΕΡΓΟΣΕ.  

Άμεσα και εντός το πολύ 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΟΣΕ θα διαθέσει με κατάλληλη 
διαδικασία στον Ανάδοχο τα υλικά και ανταλλακτικά της AΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ, τα οποία αντιστοιχούν στην εν 
λόγω σύμβαση. Ακολούθως και σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30 ημέρες θα 
γίνει έλεγχος και απογραφή από τον Ανάδοχο των διαθέσιμων, από τον ΟΣΕ, υλικών – ανταλλακτικών, τα 
αποτελέσματα της οποίας θα κοινοποιηθούν εγγράφως στη ΔΙΣΗΣΗΚ. 

Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες 
και υπό την ευθύνη του στις αποθήκες του. Τα υλικά που θα διαθέσει ο ΟΣΕ, καθώς και όποιο άλλο υλικό 
τυχόν απαιτηθεί να ενταχθεί στη συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης, θα 
κωδικοποιούνται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με υπόδειγμα που θα χορηγήσει ο ΟΣΕ και θα φυλάσσονται 
στην αποθήκη του Αναδόχου. 

Όσα από αυτά τα υλικά - ανταλλακτικά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της συντήρησης, θα 
καταγράφονται σε ειδικά φύλλα και ανά έξι μήνες ο Ανάδοχος θα αποστέλλει τον Πίνακα Κατάστασης 
Ανταλλακτικών στη ΔΙΣΣΗΣΗΚ, ώστε ο ΟΣΕ να είναι πλήρως ενημερωμένος, τόσο για τη κατάσταση, όσο και 
για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών της σύμβασης. Η χρήση των ανταλλακτικών που διατέθηκαν από 
τον ΟΣΕ απαιτεί την έγκριση της Υπηρεσίας πριν την χρήση τους από τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επισκευή του εξοπλισμού που αντικαθίσταται στο πλαίσιο των 
εργασιών συντήρησης, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια 
της συντήρησης. Εφόσον η επισκευή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τότε τα υλικά χαρακτηρίζονται ως ΑΠΧ 
(ακατάλληλα προς χρήση). 

Τα υλικά που αποκαθίστανται στο πλαίσιο της συντήρησης - άρσης βλαβών καταχωρούνται στη λίστα του 
Πίνακα Κατάστασης Ανταλλακτικών και χαρακτηρίζονται ως επισκευασμένα ή μη επισκευάσιμα ή 
ακατάλληλα προς χρήση. 

Στην περίπτωση που για την αποκατάσταση ζημιάς ή για την άρση βλαβών που τυχόν συμβαίνει κατά την 
περίοδο συντήρησης απαιτείται  προμήθεια νέου υλικού - ανταλλακτικού,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία (ΔΙΣΗΣΚ/ΥΣΣΤΗΕ) για έγκριση το υλικό – ανταλλακτικό σύμφωνα με την  
ονοματολογία του κατασκευαστή, τον κατασκευαστικό αριθμό (Part. Number),  τον αριθμό σειράς (S. 
Number).  Στην περίπτωση που δεν βρίσκεται στην κατοχή της,  η Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής,  θα προμηθεύεται το υλικό και θα το διαθέτει στον Ανάδοχο ο οποίος 
στη συνέχεια θα προβαίνει στην  αντικατάστασή του. Πάντως, όλα τα καινούργια υλικά - ανταλλακτικά θα 
καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, αντίγραφο της οποίας θα υποβάλλεται στην 
υπηρεσία συνημμένα στο τιμολόγιο του αντίστοιχου υλικού.  

Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις ανάγκες αντικατάστασης υπαρχόντων υλικών κατά τη φάση της 
Προληπτικής – Διορθωτικής συντήρησης θα είναι ισοδύναμα των προηγούμενων που πρόκειται να  
αντικατασταθούν. Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου συντήρησης, όλα τα υλικά συντήρησης - ανταλλακτικά 
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που βρίσκονται στην αποθήκη του Αναδόχου θα μεταφερθούν με δαπάνες του και πλήρως κωδικοποιημένα 
στις αποθήκες που θα υποδείξει ο ΟΣΕ, με διαδικασία παράδοσης - παραλαβής.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει άμεσα στον ΟΣΕ κάθε υλικό - ανταλλακτικό που αντικατέστησε στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας της συντήρησης. 
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ΜΕΡΟΣ B - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Β1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο ΕΤΟΣ) 

Β1.1   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ  

Δειγματοληπτικός έλεγχος τάσης των στοιχείων.         x     

Οπτικός έλεγχος όλων των δοχείων των συσσωρευτών και 
όλων των συνδέσεων συνέχειας της συστοιχίας.  

        x     

Καθαρισμός χώρου.         x     

Σφίξιμο όλων των συνδέσεων συνέχειας της συστοιχίας.           x   

Έλεγχος τάσης όλων των στοιχείων.             x   

Ενδεχόμενο βάψιμο των ικριωμάτων 
 της συστοιχίας με αντιοξειδωτικό χρώμα.   

          x   

ΣΤΑΤΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

              

Έλεγχος κανονικής κατάστασης λειτουργίας (UPS από τις 
ενδείξεις των οργάνων και τις ενδεικτικές λυχνίες στις 
προσόψεις των συσκευών). 

x             

Επαλήθευση του κύκλου φόρτισης  των συσσωρευτών με 
παρακολούθηση του ρεύματος από το αντίστοιχο 
αμπερόμετρο και της τάσης με φορητό ψηφιακό 
πολύμετρο. 

x             

Δοκιμή μεταγωγής στατού διακόπτη.  x             

Έλεγχος όλων των συνδέσεων και σφίξιμο όλων των 
ορίων. 

        x     

Καθαρισμός συσκευών         x     

 
 

Έλεγχος Γενικής κατάστασης, καθαριότητα συσκευών και 
χώρου. 

x             
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έλεγχος κανονικής λειτουργίας οθόνης και 
πληκτρολογίου. 

x             

Έλεγχος συναγερμών.    x             

Έλεγχος κανονικής λειτουργίας  ASCV και VΜΜΙ (κύριο και 
εφεδρικό). 

x             

Καθαριότητα - εσωτερικού χώρου ACM.         x     

Α
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Έλεγχος ζωτικών οπτικών ενδείξεων και μηνυμάτων των 
κυρίων καρτών του συστήματος. 

x             

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος ASCV με  
τη χρήση  του διαγνωστικού πληροφορικού συστήματος 
SDM. Ιδιαίτερα :          
ι.   κύρια οθόνη SDM       
ιι.  καταγεγραμμένα κύρια μηνύματα 
ιιι. Back-up βάσης δεδομένων 

x             

Έλεγχος ενδείξεων και τάσεων πίνακα       διανομής 
τροφοδοσίας. 

          x   

Έλεγχος συνδέσεων οριολωρίδων στα ερμάρια κατάληξης 
καλωδίων και  σφίξιμο των ορίων. 

x             

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 

Έλεγχος ακεραιότητας συνδέσεων (επί της γραμμής)              x 

Έλεγχος ακεραιότητας ανιχνευτών επί των σιδηροτροχιών.              x 

Έλεγχος ακροκιβωτίων και απελευθέρωση των ιδίων και 
των διασυνδετικών προς την γραμμή καλωδίων από τα 
σκύρα. 

            x 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1        

Δοκιμή καλής λειτουργίας (με χειρισμό της αλλαγής).        x       
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΑΛΛΑΓΩΝ και 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
(PAULVE) 

Καθαρισμός του χώρου από χαλίκια και άλλα εμπόδια 
στην κίνηση της αλλαγής και στην ταλάντωση του 
χειριστηρίου της αλλαγής. 

      x       

Έλεγχος ερμαρίων δέσμευσης κλειδιών.       x       

Γενικός έλεγχος αλλαγής: 
 - Δοκιμή ύπαρξης ελέγχου με ανοχή 3 χιλ. 
- Έλεγχος τιραντών, ρύθμιση. 
- Έλεγχος καλής κατάστασης αλλαγών (σφίξιμο κοχλιών, 
χειρωνακτική υπογόμωση, γεωμετρικά στοιχεία, 
κατάσταση εξαρτημάτων αλλαγής) 
- Έλεγχος των αποστατών 

 

      x       

- Λίπανση αρθρώσεων τιραντών. 
- Λίπανση μηχανισμού χειριστηρίου αλλαγής. 
- Έλεγχος χειροκίνητου χειρισμού 
 

x       

Έλεγχος της συσκευής εξωτερικού ελέγχου της αλλαγής     x   

 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΑΛΛΑΓΩΝ και 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
(PAULVE) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2        

Δοκιμή καλής λειτουργίας (με χειρισμό της αλλαγής).               

Καθαρισμός του χώρου από χαλίκια και άλλα εμπόδια 
στην κίνηση της αλλαγής και στην ταλάντωση του 
χειριστηρίου της αλλαγής. 

             

Έλεγχος ερμαρίων δέσμευσης κλειδιών.              

Γενικός έλεγχος αλλαγής: 
 - Δοκιμή ύπαρξης ελέγχου με ανοχή 3 χιλ. 
- Έλεγχος τιραντών, ρύθμιση. 
- Έλεγχος καλής κατάστασης αλλαγών (σφίξιμο κοχλιών, 
χειρωνακτική υπογόμωση, γεωμετρικά στοιχεία, 
κατάσταση εξαρτημάτων αλλαγής) 
- Έλεγχος των αποστατών 

 

        x     
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

- Λίπανση αρθρώσεων τιραντών. 
- Λίπανση μηχανισμού χειριστηρίου αλλαγής. 
- Έλεγχος  χειροκίνητου χειρισμού 
 

    x   

Έλεγχος της συσκευής εξωτερικού ελέγχου της αλλαγής      x  

ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ 

Αντικατάσταση λυχνιών βοηθητικών φωτοσημάτων.               

Έλεγχος λειτουργίας συσκευών τηλεφώνων και φωτεινών 
"Τ". 

          x   

Οπτικός έλεγχος ακεραιότητας  και καλής κατάστασης 
φωτοσήματος. 

          x   

Οπτικός έλεγχος γειώσεων.            x   

Καθαρισμός του εξωτερικού των φακών, των σκιαδίων και 
των πινακίδων όψης. 

          x   

Έλεγχος προσανατολισμού φωτοσημάτων και ύπαρξης 
τυχόν αντικειμένων ή άλλων φωτεινών πηγών που 
παρεμποδίζουν την ορατότητα του  φωτοσήματος από το 
τρένο.  

          x   

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ 
ΚΙΒΩΤΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Επαλήθευση κατάστασης καλωδίων και των μέσων 
προστασίας των.  

          x   

Εσωτερική καθαριότητα κιβωτίων και έλεγχος της καλής 
κατάστασης των επαφών των διαχωριστήρων. 

          x   

ERTMS Οπτικός έλεγχος της κεραίας των balises            x   

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΘΥΡΕΣ 

Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας           x   

Έλεγχος φωτοκύτταρων και σειρήνας           x   

Σφίξιμο κοχλιών, λίπανση.           x   

Επαλήθευση και καθαριότητα ηλεκτρικών επαφών, 
σφίξιμο ορίων.   

          x   

SDM 
Έλεγχος  TML   x           

Έλεγχος  SM   x           
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

∆ημιουργία αντιγρ. ασφαλείας της βάσης δεδομένων του 
IXL 

  x           

CLC 

Καθαρισμός φίλτρων αέρα           x   

Έλεγχος του κιβωτίου εξαερισμού           x   

Έλεγχος των ηλεκτρονικών καρτών           x   

Έλεγχος κλεισίματος ερμαρίων           x   

Έλεγχος  Καλωδίων Σύνδεσης           x   

Έλεγχος  του Πίνακα IDE           x   

ZLC 

Έλεγχος της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος, 
καθαρισμός/αντικατάσταση των φίλτρων 

          x   

Καθαρισμός των φίλτρων αέρα.           x   

Αντικατάσταση και έλεγχος του κιβωτίου εξαερισμού           x   

Έλεγχος  Καλωδίων Σύνδεσης           x   

Έλεγχος κλεισίματος ερμαρίων           x   

Ερμάρια MCL 
Συντήρηση ερμαρίου: καθαρισμός φίλτρου,  
έλεγχος κουτιού εξαερισμού 

        x     

Ερμάρια CPA 
Συντήρηση ερμαρίου: καθαρισμός φίλτρου,  
έλεγχος κουτιού εξαερισμού 

        x     
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Β1.2   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

ICT_KT.SHM 

Καθαρισμός ερμαρίων.         x     

Απενεργοποίηση του συστήματος και 
επανεκκίνηση του. 

        x     

Έλεγχος δικτύου κορμού. x             

Έλεγχος ιRAI και file server. x             

Έλεγχος συστήματος ασύρματης δικτύωσης WiFi. x             

Έλεγχος τηλεφωνικού κέντρου και διεπαφής με 
το τηλεφωνικό δίκτυο του ΌΣΕ. 

x             

Έλεγχος καλής λειτουργίας του τερματικού 
σταθμού εργασίας για την επιτήρησης του 
δικτύου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο 
τεχνικό δωμάτιο τηλεπικοινωνιών του ΟΣΕ στην 
Καρόλου. 

x             

Έλεγχος καλής λειτουργίας του UPS.         x     

Έλεγχος καλής κατάστασης μπαταριών  των UPS, 
έλεγχος τάσης εξόδου και τάσης συσσωρευτών. 

        x     

Διακοπή της τροφοδοσίας των UPS για την 
εκφόρτιση των μπαταριών. 

        x     

ICT_ALL 

Καθαρισμός ερμαρίων.         x     

Απενεργοποίηση του συστήματος και 
επανεκκίνηση του. 

        x     

Έλεγχος δικτύου κορμού. x             

Έλεγχος ιRAI και file server. x             

Έλεγχος συστήματος ασύρματης δικτύωσης WiFi. x             

Έλεγχος τηλεφωνικού κέντρου και διεπαφής με 
το τηλεφωνικό δίκτυο του ΌΣΕ. 

x             
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του τερματικού 
σταθμού εργασίας για την επιτήρησης του 
δικτύου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο 
τεχνικό δωμάτιο τηλεπικοινωνιών του ΟΣΕ στην 
Καρόλου. 

x             

Έλεγχος καλής λειτουργίας του UPS.         x     

Έλεγχος καλής κατάστασης μπαταριών  των UPS, 
έλεγχος τάσης εξόδου και τάσης συσσωρευτών. 

        x     

Διακοπή της τροφοδοσίας των UPS για την 
εκφόρτιση των μπαταριών. 

        x     

BMS 

Δειγματοληπτικός έλεγχος  όλων των 
ελεγχόμενων εγκαταστάσεων.  

x             

Έλεγχος  καταγραφών  των alarms που 
παρουσιάζονται σε βάθος χρόνου. 

x             

Έλεγχος και συντήρηση υπολογιστών, οθονών, 
εκτυπωτών κλπ εξοπλισμού υποστήριξης 
συστήματος BMS. 

          x   

H
LE

K
TR

_C
C

TV
 

Καθαρισμός των εικονοληπτών, έλεγχος 
εστίασης και καλής λειτουργίας των μηχανισμών 
κίνησης (μόνο για τις κάμερες τύπου PTZ). 

          x   

Καθαρισμός/φύσημα των τοπικών σταθμών 
εργασίας και διακομιστών αποθήκευσης.  

    x         

Καθαρισμός/φύσημα των κεντρικών 
διακομιστών λειτουργίας και αποθήκευσης. 

    x         

Καθαρισμός/φύσημα των σταθμών εργασίας και 
του video wall στο κτίριο διαλογής και διοίκησης 
και ελέγχου.  

    x         

Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας όλων των 
εικονοληπτών, μέσω του λογισμικού διαχείρισης 
του συστήματος κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης. 

    x         
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας των 
διακομιστών αποθήκευσης, σε τοπικό και 
κεντρικό επίπεδο.   
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τυχαία αναπαραγωγή 
και εξαγωγή εγγραφών σε φορητά μέσα 
αποθήκευσης. 

    x         

Έλεγχος της διεπαφής του συστήματος κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης με το σύστημα 
διαχείρισης ΗΜ συστημάτων (BMS). 

    x         

HLEKTR_INTRUSION 

Έλεγχος καλής λειτουργίας συσκευών 
ανάγνωσης καρτών και  περιφερειακούς 
ελεγκτές για τον έλεγχο των θυρών και των 
γραμμών πρόσβασης. 

    x         

Έλεγχος καλής λειτουργίας  των ανιχνευτών 
παθητικών υπέρυθρων ακτίνων, των ηλ.κυπρί ή 
ηλ.μαγνητών  συγκράτησης θυρών (λίπανσή 
των), σειρήνες, κλπ 

    x         

Έλεγχος καλής λειτουργίας του κεντρικού 
συστήματος και των περιφερειακών ελεγκτών 
πρόσβασης και παρείσδυσης 

        x     
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Β1.3   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

1. ΕΓΕ                 

Παρακολούθηση 

Περιβαλλοντικοί κύκλος επιθεώρησης      x         

Κύκλοι επιθεώρησης μέσω οχήματος          x     

Εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης            x   

Εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης με 
γεωμετρικές μετρήσεις 
(υψόμετρο, πλευρική απόκλιση & πάχος 
αγωγού επαφής) 

          x   

Οπτική επιθεώρηση μονωτήρα  
τμηματισμού  

    x         

Τεχνικός έλεγχος και 
επιδιόρθωση 

Συσκευή τάνυσης            x   

Αποζεύκτης            x   

Διακόπτης Φορτίου            x   

Μονωτήρας τμηματισμού            x   

Μετασχηματιστής τάσης 
Μετασχηματιστής έντασης  

          x   

2. Power Supply                 

UPS & Batteries 

Μέτρηση της τάσης κάθε συστοιχίας x             

Μέτρηση της τάσης κάθε μπαταρίας         x     

Καθαρισμός κελύφους μπαταριών από σκόνη & 
έλεγχος διάβρωσης συνδέσεων 

        x     

Σύσφιξη όλων των συνδέσεων(ισχύος και 
γείωσης) 

          x   

Καθάρισμα των ακροδεκτών           x   

Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών από σκόνη           x   

Σύσφιξη όλων των συνδέσεων(ισχύος και 
γείωσης) 

          x   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας των 
μονάδων UPS  

          x   

Οπτική επιθεώρηση εξωτερικά και εσωτερικά της 
πόρτας (σκόνη, μηχανικές βλάβες, κ.α.)  

          x   

Οπτικός έλεγχος των βιδών και των καλωδιακών 
συνδέσεων  

          x   

Έλεγχος ελεύθερου αερισμού            x   

Έλεγχος των λειτουργιών του συστήματος 
(επικοινωνία, σηματοδότηση).  

          x   

Μέτρηση τάσεων, ρευμάτων, συχνοτήτων και 
καταγραφή τρέχοντος φορτίου.  

          x   

Έλεγχος τάσης μπαταρίας            x   

Δοκιμή εκφόρτισης μπαταριών            x   

Καθαρισμός μονάδων UPS 5KVA και Φορτιστή            x   

Κουτί ελέγχου 
διακόπτη 

Γενικός οπτικός έλεγχος καλωδιώσεων. 
Απομάκρυνση ακαθαρσιών, σκόνης. 
Γενικός έλεγχος εξωτερικών ζημιών. 
Εσωτερικός έλεγχος διάβρωσης. 
Καθαρισμός θυρίδων εξαερισμού. 
Έλεγχος υγρασίας και παρουσίας μικρών ζωυφίων. 
Γενικός έλεγχος και σύσφιξη των ράβδων μετάδοσης κίνησης 
συνδέσμων και όλων των υλικών σύνδεσης. 

          x   

Διακοπτικός 
Εξοπλισμός 

Γενικός οπτικός έλεγχος σύσφιξης καλωδίων μεταλλικών 
μερών, μετάδοσης κίνησης και ορθής θέσης επαφών στην 
κλειστή θέση. 

          x   

Έλεγχος RTU 

Έλεγχος στεγανότητας ερμαρίου πίνακα 
αυτοματισμού 

        x     

Έλεγχος ακεραιότητας και καλής εφαρμογής 
στεγανωτικού λάστιχου στις πόρτες των 
ερμαρίων των πινάκων αυτοματισμού 

        x     
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος και 
Συντήρηση 
Κυκλωμάτων 

Έλεγχος σταθερής εφαρμογής ακροδεκτών 
καλωδίων σε όλες τις κλέμμες του πίνακα 
αυτοματισμού 

          x   

Έλεγχος στις γειώσεις των πινάκων 
αυτοματισμού 

          x   

Έλεγχος ύπαρξης τάσης 230 VAC στην είσοδο 
και στην έξοδο των παρακάτω κυκλωμάτων: 
· Διακόπτης εισόδου πίνακα αυτοματισμού. 
· Αυτόματη ασφάλεια πρίζας, θερμοστάτη 
και αντίστασης. 
· Ασφάλεια βραδείας τήξεως εισόδου πίνακα 
αυτοματισμού. 
· Αυτόματη ασφάλεια τροφοδοτικών. 

          x   

Έλεγχος καλής λειτουργίας θερμοστάτη         x     

Έλεγχος τροφοδοτικού 24 VDC           x   

Έλεγχος στις τηκτές ασφάλειες 24 VDC           x   

Έλεγχος τροφοδοτικού 5 VDC           x   

Έλεγχος 
Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού, 
Ελεγκτών και 
Μεταγωγέων 
Δικτύου 

Έλεγχος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ελεγκτών και 
Μεταγωγέων Δικτύου 

        x     
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ο Έτος) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος και 
Συντήρηση 
Λειτουργικού 
Συστήματος, 
Προγραμμάτων 
Εφαρμογών 
Συστήματος 
Αυτοματισμού και 
Επιτήρησης και 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Έλεγχος και Συντήρηση Λειτουργικού Συστήματος, 
Προγραμμάτων Εφαρμογών Συστήματος Αυτοματισμού και 
Επιτήρησης και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

    x         
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Β2   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο ΕΤΟΣ – 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ) 

Β2.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο Έτος - 1o Εξάμηνο) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ  

Δειγματοληπτικός έλεγχος τάσης των στοιχείων.         x     

Οπτικός έλεγχος όλων των δοχείων των συσσωρευτών και 
όλων των συνδέσεων συνέχειας της συστοιχίας.  

        x     

Καθαρισμός χώρου.         x     

Σφίξιμο όλων των συνδέσεων συνέχειας της συστοιχίας.           x   

Έλεγχος τάσης όλων των στοιχείων.             x   

Ενδεχόμενο βάψιμο των ικριωμάτων 
 της συστοιχίας με αντιοξειδωτικό χρώμα.   

          x   

ΣΤΑΤΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

              

Έλεγχος κανονικής κατάστασης λειτουργίας (UPS από τις 
ενδείξεις των οργάνων και τις ενδεικτικές λυχνίες στις 
προσόψεις των συσκευών). 

x             

Επαλήθευση του κύκλου φόρτισης  των συσσωρευτών με 
παρακολούθηση του ρεύματος από το αντίστοιχο 
αμπερόμετρο και της τάσης με φορητό ψηφιακό 
πολύμετρο. 

x             

Δοκιμή μεταγωγής στατού διακόπτη.  x             

Έλεγχος όλων των συνδέσεων και σφίξιμο όλων των 
ορίων. 

        x     

Καθαρισμός συσκευών         x     

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Έλεγχος Γενικής κατάστασης, καθαριότητα συσκευών και 
χώρου. 

x             

Έλεγχος κανονικής λειτουργίας οθόνης και 
πληκτρολογίου. 

x             
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Έλεγχος συναγερμών.    x             

Έλεγχος κανονικής λειτουργίας  ASCV και VΜΜΙ (κύριο και 
εφεδρικό). 

x             

Καθαριότητα - εσωτερικού χώρου ACM.         x     
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Έλεγχος ζωτικών οπτικών ενδείξεων και μηνυμάτων των 
κυρίων καρτών του συστήματος. 

x             

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος ASCV με  
τη χρήση  του διαγνωστικού πληροφορικού συστήματος 
SDM. Ιδιαίτερα :          
ι.   κύρια οθόνη SDM       
ιι.  καταγεγραμμένα κύρια μηνύματα 
ιιι. Back-up βάσης δεδομένων 

x             

Έλεγχος ενδείξεων και τάσεων πίνακα       διανομής 
τροφοδοσίας. 

          x   

Έλεγχος συνδέσεων οριολωρίδων στα ερμάρια κατάληξης 
καλωδίων και  σφίξιμο των ορίων. 

x             

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΑΞΟΝΩΝ 

Έλεγχος ακεραιότητας συνδέσεων (επί της γραμμής)                

Έλεγχος ακεραιότητας ανιχνευτών επί των σιδηροτροχιών.                

Έλεγχος ακροκιβωτίων και απελευθέρωση των ιδίων και 
των διασυνδετικών προς την γραμμή καλωδίων από τα 
σκύρα. 
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ΕΠΙΠΕΔΟ 1        

Δοκιμή καλής λειτουργίας (με χειρισμό της αλλαγής).        x       

Καθαρισμός του χώρου από χαλίκια και άλλα εμπόδια 
στην κίνηση της αλλαγής και στην ταλάντωση του 
χειριστηρίου της αλλαγής. 

      x       

Έλεγχος ερμαρίων δέσμευσης κλειδιών.       x       
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ΦΩΤΟΣΗΜΑΤΑ Αντικατάσταση λυχνιών βοηθητικών φωτοσημάτων.               

Γενικός έλεγχος αλλαγής: 
 - Δοκιμή ύπαρξης ελέγχου με ανοχή 3 χιλ. 
- Έλεγχος τιραντών, ρύθμιση. 
- Έλεγχος καλής κατάστασης αλλαγών (σφίξιμο κοχλιών, 
χειρωνακτική υπογόμωση, γεωμετρικά στοιχεία, 
κατάσταση εξαρτημάτων αλλαγής) 
- Έλεγχος των αποστατών 

 

      x       

- Λίπανση αρθρώσεων τιραντών. 
- Λίπανση μηχανισμού χειριστηρίου αλλαγής. 
- Έλεγχος χειροκίνητου χειρισμού 
 

x       

Έλεγχος της συσκευής εξωτερικού ελέγχου της αλλαγής     x   

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΑΛΛΑΓΩΝ και 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
(PAULVE) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2        

Δοκιμή καλής λειτουργίας (με χειρισμό της αλλαγής).               

Καθαρισμός του χώρου από χαλίκια και άλλα εμπόδια 
στην κίνηση της αλλαγής και στην ταλάντωση του 
χειριστηρίου της αλλαγής. 

             

Έλεγχος ερμαρίων δέσμευσης κλειδιών.              

Γενικός έλεγχος αλλαγής: 
 - Δοκιμή ύπαρξης ελέγχου με ανοχή 3 χιλ. 
- Έλεγχος τιραντών, ρύθμιση. 
- Έλεγχος καλής κατάστασης αλλαγών (σφίξιμο κοχλιών, 
χειρωνακτική υπογόμωση, γεωμετρικά στοιχεία, 
κατάσταση εξαρτημάτων αλλαγής) 
- Έλεγχος των αποστατών 

 

        x     

- Λίπανση αρθρώσεων τιραντών. 
- Λίπανση μηχανισμού χειριστηρίου αλλαγής. 
- Έλεγχος χειροκίνητου χειρισμού 
 

    x   

Έλεγχος της συσκευής εξωτερικού ελέγχου της αλλαγής     x   
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Έλεγχος λειτουργίας συσκευών τηλεφώνων και φωτεινών 
"Τ". 

          x   

Οπτικός έλεγχος ακεραιότητας  και καλής κατάστασης 
φωτοσήματος. 

          x   

Οπτικός έλεγχος γειώσεων.            x   

Καθαρισμός του εξωτερικού των φακών, των σκιαδίων και 
των πινακίδων όψης. 

          x   

Έλεγχος προσανατολισμού φωτοσημάτων και ύπαρξης 
τυχόν αντικειμένων ή άλλων φωτεινών πηγών που 
παρεμποδίζουν την ορατότητα του  φωτοσήματος από το 
τρένο.  

          x   

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ 
ΚΙΒΩΤΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Επαλήθευση κατάστασης καλωδίων και των μέσων 
προστασίας των.  

          x   

Εσωτερική καθαριότητα κιβωτίων και έλεγχος της καλής 
κατάστασης των επαφών των διαχωριστήρων. 

          x   

ERTMS Οπτικός έλεγχος της κεραίας των balises            x   

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΘΥΡΕΣ 

Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας           x   

Έλεγχος φωτοκυττάρων και σειρήνας           x   

Σφίξιμο κοχλιών, λίπανση.           x   

Επαλήθευση και καθαριότητα ηλεκτρικών επαφών, 
σφίξιμο ορίων.   

          x   

SDM 

Έλεγχος  TML   x           

Έλεγχος  SM   x           

∆ηµιουργία αντιγρ.ασφαλείας της βάσης δεδοµένων του 
IXL 

  x           

CLC 

Καθαρισμός φίλτρων αέρα           x   

Έλεγχος του κιβωτίου εξαερισμού           x   

Έλεγχος των ηλεκτρονικών καρτών           x   

Έλεγχος κλεισίματος ερμαρίων           x   

Έλεγχος  Καλωδίων Σύνδεσης           x   

Έλεγχος  του Πίνακα IDE           x   

ZLC 

Έλεγχος της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος, 
καθαρισμός/αντικατάσταση των φίλτρων 

          x   

Καθαρισμός των φίλτρων αέρα.           x   
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Αντικατάσταση και έλεγχος του κιβωτίου εξαερισμού           x   

Έλεγχος  Καλωδίων Σύνδεσης           x   

Έλεγχος κλεισίματος ερμαρίων           x   

Ερμάρια MCL 
Συντήρηση ερµαρίου: καθαρισµός φίλτρου,  
έλεγχος κουτιού εξαερισµού 

        x     

Ερμάρια CPA 
Συντήρηση ερµαρίου: καθαρισµός φίλτρου,  
έλεγχος κουτιού εξαερισµού 

        x     
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Β2.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο Έτος - 1ο Εξάμηνο) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

1. ΕΓΕ                 

Παρακολούθηση 

Περιβαλλοντικοί κύκλος επιθεώρησης      x         

Κύκλοι επιθεώρησης μέσω οχήματος          x     

Εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης            x   

Εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης με 
γεωμετρικές μετρήσεις 
(υψόμετρο, πλευρική απόκλιση & πάχος 
αγωγού επαφής) 

          x   

Οπτική επιθεώρηση μονωτήρα  
τμηματισμού  

    x         

Τεχνικός έλεγχος και 
επιδιόρθωση 

Συσκευή τάνυσης            x   

Αποζεύκτης            x   

Διακόπτης Φορτίου            x   

Μονωτήρας τμηματισμού            x   

Μετασχηματιστής τάσης 
Μετασχηματιστής έντασης  

          x   

2. Power Supply                 

UPS & Batteries 

Μέτρηση της τάσης κάθε συστοιχίας x             

Μέτρηση της τάσης κάθε μπαταρίας         x     

Καθαρισμός κελύφους μπαταριών από σκόνη & 
έλεγχος διάβρωσης συνδέσεων 

        x     

Σύσφιξη όλων των συνδέσεων(ισχύος και 
γείωσης) 

          x   

Καθάρισμα των ακροδεκτών           x   

Καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών από σκόνη           x   

Σύσφιξη όλων των συνδέσεων(ισχύος και 
γείωσης) 

          x   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο Έτος - 1ο Εξάμηνο) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας των 
μονάδων UPS  

          x   

Οπτική επιθεώρηση εξωτερικά και εσωτερικά της 
πόρτας (σκόνη, μηχανικές βλάβες, κ.α.)  

          x   

Οπτικός έλεγχος των βιδών και των καλωδιακών 
συνδέσεων  

          x   

Έλεγχος ελεύθερου αερισμού            x   

Έλεγχος των λειτουργιών του συστήματος 
(επικοινωνία, σηματοδότηση).  

          x   

Μέτρηση τάσεων, ρευμάτων, συχνοτήτων και 
καταγραφή τρέχοντος φορτίου.  

          x   

Έλεγχος τάσης μπαταρίας            x   

Δοκιμή εκφόρτισης μπαταριών            x   

Καθαρισμός μονάδων UPS 5KVA και Φορτιστή            x   

Κουτί ελέγχου 
διακόπτη 

Γενικός οπτικός έλεγχος καλωδιώσεων. 
Απομάκρυνση ακαθαρσιών, σκόνης. 
Γενικός έλεγχος εξωτερικών ζημιών. 
Εσωτερικός έλεγχος διάβρωσης. 
Καθαρισμός θυρίδων εξαερισμού. 
Έλεγχος υγρασίας και παρουσίας μικρών ζωυφίων. 
Γενικός έλεγχος και σύσφιξη των ράβδων μετάδοσης κίνησης 
συνδέσμων και όλων των υλικών σύνδεσης. 

          x   

Διακοπτικός 
Εξοπλισμός 

Γενικός οπτικός έλεγχος σύσφιξης καλωδίων μεταλλικών 
μερών, μετάδοσης κίνησης και ορθής θέσης επαφών στην 
κλειστή θέση. 

          x   

Έλεγχος RTU 

Έλεγχος στεγανότητας ερμαρίου πίνακα 
αυτοματισμού 

        x     

Έλεγχος ακεραιότητας και καλής εφαρμογής 
στεγανωτικού λάστιχου στις πόρτες των 
ερμαρίων των πινάκων αυτοματισμού 

        x     
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο Έτος - 1ο Εξάμηνο) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος και 
Συντήρηση 
Κυκλωμάτων 

Έλεγχος σταθερής εφαρμογής ακροδεκτών 
καλωδίων σε όλες τις κλέμμες του πίνακα 
αυτοματισμού 

          x   

Έλεγχος στις γειώσεις των πινάκων 
αυτοματισμού 

          x   

Έλεγχος ύπαρξης τάσης 230 VAC στην είσοδο 
και στην έξοδο των παρακάτω κυκλωμάτων: 
· Διακόπτης εισόδου πίνακα αυτοματισμού. 
· Αυτόματη ασφάλεια πρίζας, θερμοστάτη 
και αντίστασης. 
· Ασφάλεια βραδείας τήξεως εισόδου πίνακα 
αυτοματισμού. 
· Αυτόματη ασφάλεια τροφοδοτικών. 

          x   

Έλεγχος καλής λειτουργίας θερμοστάτη         x     

Έλεγχος τροφοδοτικού 24 VDC           x   

Έλεγχος στις τηκτές ασφάλειες 24 VDC           x   

Έλεγχος τροφοδοτικού 5 VDC           x   

Έλεγχος 
Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού, 
Ελεγκτών και 
Μεταγωγέων 
Δικτύου 

Έλεγχος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ελεγκτών και 
Μεταγωγέων Δικτύου 

        x     
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο Έτος - 1ο Εξάμηνο) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος και 
Συντήρηση 
Λειτουργικού 
Συστήματος, 
Προγραμμάτων 
Εφαρμογών 
Συστήματος 
Αυτοματισμού και 
Επιτήρησης και 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών 

Έλεγχος και Συντήρηση Λειτουργικού Συστήματος, 
Προγραμμάτων Εφαρμογών Συστήματος Αυτοματισμού και 
Επιτήρησης και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

    x         
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Β2.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο Έτος - 1ο Εξάμηνο) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

ICT_KT.SHM 

Καθαρισμός ερμαρίων.         x     

Απενεργοποίηση του συστήματος και 
επανεκκίνηση του. 

        x     

Έλεγχος δικτύου κορμού. x             

Έλεγχος ιRAI και file server. x             

Έλεγχος συστήματος ασύρματης δικτύωσης WiFi. x             

Έλεγχος τηλεφωνικού κέντρου και διεπαφής με 
το τηλεφωνικό δίκτυο του ΌΣΕ. 

x             

Έλεγχος καλής λειτουργίας του τερματικού 
σταθμού εργασίας για την επιτήρησης του 
δικτύου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο 
τεχνικό δωμάτιο τηλεπικοινωνιών του ΟΣΕ στην 
Καρόλου. 

x             

Έλεγχος καλής λειτουργίας του UPS.         x     

Έλεγχος καλής κατάστασης μπαταριών  των UPS, 
έλεγχος τάσης εξόδου και τάσης συσσωρευτών. 

        x     

Διακοπή της τροφοδοσίας των UPS για την 
εκφόρτιση των μπαταριών. 

        x     

ICT_ALL 

Καθαρισμός ερμαρίων.         x     

Απενεργοποίηση του συστήματος και 
επανεκκίνηση του. 

        x     

Έλεγχος δικτύου κορμού. x             

Έλεγχος ιRAI και file server. x             

Έλεγχος συστήματος ασύρματης δικτύωσης WiFi. x             

Έλεγχος τηλεφωνικού κέντρου και διεπαφής με 
το τηλεφωνικό δίκτυο του ΌΣΕ. 

x             



 

Σελίδα 91 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2ο Έτος - 1ο Εξάμηνο) 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαία Διμην. Τριμην. Τετραμ. Εξαμην. Ετήσια Διετής 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του τερματικού 
σταθμού εργασίας για την επιτήρησης του 
δικτύου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο 
τεχνικό δωμάτιο τηλεπικοινωνιών του ΟΣΕ στην 
Καρόλου. 

x             

Έλεγχος καλής λειτουργίας του UPS.         x     

Έλεγχος καλής κατάστασης μπαταριών  των UPS, 
έλεγχος τάσης εξόδου και τάσης συσσωρευτών. 

        x     

Διακοπή της τροφοδοσίας των UPS για την 
εκφόρτιση των μπαταριών. 

        x     

BMS 

Δειγματοληπτικός έλεγχος  όλων των 
ελεγχόμενων εγκαταστάσεων.  

x             

Έλεγχος  καταγραφών  των alarms που 
παρουσιάζονται σε βάθος χρόνου. 

x             

Έλεγχος και συντήρηση υπολογιστών, οθονών, 
εκτυπωτών κλπ εξοπλισμού υποστήριξης 
συστήματος BMS. 

          x   

H
LE

K
TR

_C
C

TV
 

Καθαρισμός των εικονοληπτών, έλεγχος 
εστίασης και καλής λειτουργίας των μηχανισμών 
κίνησης (μόνο για τις κάμερες τύπου PTZ). 

          x   

Καθαρισμός/φύσημα των τοπικών σταθμών 
εργασίας και διακομιστών αποθήκευσης.  

    x         

Καθαρισμός/φύσημα των κεντρικών 
διακομιστών λειτουργίας και αποθήκευσης. 

    x         

Καθαρισμός/φύσημα των σταθμών εργασίας και 
του video wall στο κτίριο διαλογής και διοίκησης 
και ελέγχου.  

    x         

Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας όλων των 
εικονοληπτών, μέσω του λογισμικού διαχείρισης 
του συστήματος κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης. 

    x         
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Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας των 
διακομιστών αποθήκευσης, σε τοπικό και 
κεντρικό επίπεδο.   
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τυχαία αναπαραγωγή 
και εξαγωγή εγγραφών σε φορητά μέσα 
αποθήκευσης. 

    x         

Έλεγχος της διεπαφής του συστήματος κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης με το σύστημα 
διαχείρισης ΗΜ συστημάτων (BMS). 

    x         

HLEKTR_INTRUSION 

Έλεγχος καλής λειτουργίας συσκευών 
ανάγνωσης καρτών και  περιφερειακούς 
ελεγκτές για τον έλεγχο των θυρών και των 
γραμμών πρόσβασης. 

    x         

Έλεγχος καλής λειτουργίας  των ανιχνευτών 
παθητικών υπέρυρθων ακτίνων, των ηλ.κυπρί ή 
ηλ.μαγνητών  συγκράτησης θυρών (λίπανσή 
των), σειρήνες, κλπ 

    x         

Έλεγχος καλής λειτουργίας του κεντρικού 
συστήματος και των περιφερειακών ελεγκτών 
πρόσβασης και παρείσδυσης 

        x     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

1. Γενικά 

 

Το παρόν τεύχος αφορά στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την Υπηρεσία Συντήρησης και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

2. Ορισμοί 

 

      Ως «βλάβη» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού, μονάδας ή συσκευής ή στο 
σύνολο των συστημάτων υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας η οποία δεν οφείλεται σε ενέργειες τρίτων 
ή σε ανωτέρα βία.   

 

    Ως  «ζημιά» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού, μονάδας και συσκευής ή στο 
σύνολο των συστημάτων που οφείλεται είτε σε λανθασμένες ενέργειες τρίτων (πχ κακή χρήση 
εξοπλισμού), είτε σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων (εκτροχιασμοί, πρόσκρουση οδικών οχημάτων, 
κ.λ.π.) είτε σε ανωτέρα βία (καταστροφές από φυσικά φαινόμενα)  και είτε σε  κλοπές – βανδαλισμούς 
(από ανθρώπινη παρέμβαση κλπ). 

 

   Ως «Χρόνος Απόκρισης» θεωρείται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια βλάβη 
αναγγέλλεται από τον ΟΣΕ στο κέντρο επικοινωνίας του Αναδόχου έως τη στιγμή που ο Ανάδοχος  φθάνει 
στο σημείο επέμβασης και επικοινωνεί με τον ΟΣΕ. 

 

   Ως «Χρόνος Αποκατάστασης» θεωρείται ο χρόνος που απαιτείται για να αποκατασταθεί η βλάβη, ήτοι 
ώρα άφιξης επί τόπου του συνεργείου μέχρι την ώρα απόδοσης του εξοπλισμού, μονάδας, συσκευής σε 
κανονική λειτουργία. 

 

Ως «Ημερολόγιο Σύμβασης», θεωρείται το βιβλίο στο οποίο καθημερινά καταγράφονται η τμηματική 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και 
ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 216 §4 του Ν.4412/16.  

 

Ως «Δελτίο Βλαβών», θεωρείται ένα ειδικό έντυπο στο οποίο καταγράφονται όλες οι πληροφορίες και οι 
ενέργειες κάθε βλάβης και κάθε εργασίας συντήρησης και τα στοιχεία του τεχνικού που ενήργησε. 

 

Ως «Δελτίο Συντήρησης», θεωρείται ένα ειδικό έντυπο στο οποίο θα καταγράφεται το είδος των εργασιών 
που έγιναν ανά σύστημα και υποσύστημα, όπως καθώς και οι πιθανές παρατηρήσεις. Το δελτίο θα 
υπογράφεται καθημερινά από τον Τεχνίτη του Συντηρητή και θα συνυπογράφεται από τον Υπεύθυνο 
Μηχανικό του Αναδόχου. Το Δελτίο Συντήρησης συμπληρώνεται με αναλυτικό τρόπο και λαμβάνοντας 
υπόψη το υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

 



 

Σελίδα 94 

Με τον όρο «Τεχνική Υποστήριξη» περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες λειτουργίας (χειρισμοί, 
επιτήρηση, παρακολούθηση, ρυθμίσεις, μετατροπές, ενημερώσεις) για την ασφαλή εκτέλεση των 
διαφόρων διαδικασιών που συνθέτουν την θέση σε λειτουργία των διαφόρων Ηλεκτρομηχανολογικών (Η-
Μ) συστημάτων και Η-Μ εξοπλισμού και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, συνεχώς, σε 
24ώρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας όλο τον χρόνο. 

3. Ανταλλακτικά – υλικά συντήρησης – αναλώσιμα - εργαλεία 

3.1   Στη παρούσα σύμβαση προβλέπεται η διάθεση από τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο των ανταλλακτικών της 
ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ.  

3.2 Άμεσα και εντός το πολύ 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΟΣΕ θα διαθέσει με 
πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής στον Ανάδοχο τα υλικά και ανταλλακτικά της Σ.541 ΕΡΓΟΣΕ, τα 
οποία αντιστοιχούν στην εν λόγω σύμβαση.   

3.3 Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο με 
δαπάνες και υπό την ευθύνη του στις αποθήκες του. Τα υλικά που θα διαθέσει ο ΟΣΕ, όλα τα υπόλοιπα 
υλικά συντήρησης – ανταλλακτικά καθώς και όποιο άλλο υλικό τυχόν απαιτηθεί να ενταχθεί στη 
συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης, που θα προμηθεύσει στον Ανάδοχο ο ΟΣΕ, θα 
κωδικοποιούνται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με υπόδειγμα που θα χορηγήσει ο ΟΣΕ και θα φυλάσσονται 
στην αποθήκη του Αναδόχου. 

3.4 Όσα από αυτά τα υλικά - ανταλλακτικά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της συντήρησης, θα 
καταγράφονται σε ειδικά φύλλα και σε κάθε μεταβολή ποσότητας ο Ανάδοχος θα αποστέλλει νέο Πίνακα 
Κατάστασης Ανταλλακτικών στη ΔΙΣΗΣΗΚ, ώστε ο ΟΣΕ να είναι πλήρως ενημερωμένος, τόσο για τη 
κατάσταση, όσο και για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών της σύμβασης. 

3.5 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επισκευή των υλικών και ανταλλακτικών που αντικαθίσταται 
με νέα στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Ο Ανάδοχος εξετάζει τεχνικά τη δυνατότητα επισκευής 
και ενημερώνει εγγράφως του ΟΣΕ για την επισκευασιμότητα του υλικού.  Εφόσον η επισκευή δεν είναι 
τεχνικά δυνατή, τότε τα υλικά χαρακτηρίζονται ως ΑΠΧ (ακατάλληλα προς χρήση). Σε αντίθετη περίπτωση, 
ο Ανάδοχος ενημερώνει τον ΟΣΕ περί της δυνατότητας επισκευής του υλικού με το αντίστοιχο κόστος και ο 
ΟΣΕ αποφασίζει αναλόγως. Οι δαπάνες επισκευής των ελλαττωματικών υλικών βαρύνουν τον ΟΣΕ 
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  

3.6 Τα υλικά που αντικαθίστανται με νέα στο πλαίσιο της συντήρησης - άρσης βλαβών θα 
καταχωρούνται σε Πίνακα Κατάστασης Αποξηλωθέντων Ανταλλακτικών και θα χαρακτηρίζονται ως 
επισκευάσιμα ή ακατάλληλα προς χρήση. Σε κάθε ένα από τα υλικά που προέρχονται από αποξήλωση θα 
υπάρχει υποχρεωτικά η σήμανση με ταμπέλα ως ΑΠΧ ή ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟ. Τα εν λόγω υλικά θα φυλάσσονται 
στην αποθήκη του με ευθύνη του Αναδόχου και η παράδοσή τους στον ΟΣΕ θα γίνεται με πρωτόκολλο 
Παράδοσης – Παραλαβής κάθε τέλος εκάστης περιόδου συντήρησης.  

3.7 Τα υλικά που χαρακτηρίστηκαν ως ΑΠΧ θα παραδίδονται στον ΟΣΕ με σχετικό πρωτόκολλο. Στον 
Πίνακα Αποξηλωθέντων Ανταλλακτικών θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η πληροφορία περί της θέσης 
από την οποία αποξηλώθηκε το υλικό και παραπομπή στο αντίστοιχο Δελτίο Συντήρησης.  

3.8 Τα υλικά της αποθήκης, θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο για αποκατάσταση βλαβών – 
ζημιών ύστερα από αίτημά του προς τη ΔΙΣΗΣΗΚ και κατόπιν σχετικής εγκρίσεως. Ο Πίνακας Υλικών 
Συντήρησης θα αποστέλλεται στην ΔΙΣΗΣΗΚ ύστερα από κάθε ενημέρωση-μεταβολή των στοιχείων του. 
Στον Πίνακα Υλικών Συντήρησης θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες : 

• Η κωδικοποίηση του υλικού 

• Η περιγραφή του υλικού 

• Η ποσότητα του υλικού κατά την αρχική περίοδο 

• Η ποσότητα του υλικού κατά τη τρέχουσα περίοδο 

• Η ημερομηνία εξαγωγής από την αποθήκη 
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• Ο χαρακτηρισμός (ΑΠΧ, σε χρήση) 

• Η ημερομηνία εγκατάστασης του υλικού 

• Η εντολή εξαγωγής του υλικού από την αποθήκη 

 

3.9 Στην περίπτωση που για την αποκατάσταση ζημιάς ή για την άρση βλαβών που τυχόν συμβαίνει 
κατά την περίοδο συντήρησης απαιτείται η προμήθεια νέου υλικού – ανταλλακτικού διότι δεν 
περιλαμβάνεται στα διατιθέμενα υλικά,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία 
(ΔΙΣΗΣΚ/ΥΣΣΤΗΕ) για έγκριση το υλικό – ανταλλακτικό σύμφωνα με την  ονοματολογία του κατασκευαστή, 
τον κατασκευαστικό αριθμό (Part. Number) και  τον αριθμό σειράς (S. Number).  Στην περίπτωση που δεν 
βρίσκεται στην κατοχή της,  η Υπηρεσία θα προμηθεύεται το υλικό και θα το διαθέτει στον Ανάδοχο ο 
οποίος στη συνέχεια θα προβαίνει στην  αντικατάστασή του χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

3.10 Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις ανάγκες αντικατάστασης υπαρχόντων υλικών κατά τη 
φάση της Προληπτικής – Διορθωτικής συντήρησης και άρσης βλαβών θα είναι καινούργια γνήσια ή 
ισοδύναμα και ανώτερα των προς αντικατάσταση υλικών. Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου συντήρησης, 
όλα τα υλικά συντήρησης - ανταλλακτικά που είχαν διατεθεί και βρίσκονται στην αποθήκη του Αναδόχου 
θα μεταφερθούν με δαπάνες του και πλήρως κωδικοποιημένα στις αποθήκες που θα υποδείξει ο ΟΣΕ, με 
διαδικασία παράδοσης - παραλαβής.  

3.11 Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά και μικροϋλικά για την εκτέλεση της συντήρησης κ.λ.π. 
βαρύνουν τον Ανάδοχο Συντηρητή. 

 

4. Απαιτήσεις ΟΣΕ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι απαιτήσεις του ΟΣΕ, ως προς τις υπηρεσίες συντήρησης του 
Αναδόχου, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

4.1 Προληπτική – Διορθωτική συντήρηση 

Η Προληπτική συντήρηση θα εκτελείται σύμφωνα με τα προγράμματα και τις προδιαγραφές συντήρησης 
των Προμηθευτών και Υπο-προμηθευτών των εγκατεστημένων συστημάτων – εξοπλισμού, όπως 
αναγράφονται στα εγχειρίδια συντήρησης που είναι διαθέσιμα στο μητρώο της σύμβασης 541 ΕΡΓΟΣΕ. Ο 
Ανάδοχος, το πολύ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, θα καταρτήσει το 
Βασικό Πρόγραμμα Συντήρησης, το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να καλύπτει τις Απαιτήσεις Συντήρησης 
που δίδονται στο Παράρτημα Ι  της Διακήρυξης. Το Βασικό Πρόγραμμα Συντήρησης αποτελεί την ελάχιστη 
απαίτηση του ΟΣΕ και δύναται να συμπληρωθεί σύμφωνα με την εμπειρία – τεχνογνωσία του Αναδόχου 
και σύμφωνα με τις ανάγκες που κατά τη κρίση του θα προκύψουν κατά τη περίοδο της συντήρησης, 
ούτως ώστε στα υποσυστήματα να επιτευχθεί η προβλεπόμενη από τις προδιαγραφές Διαθεσιμότητα – 
Αξιοπιστία και Ασφάλεια. Εφόσον απαιτηθεί κατ’ εκτίμηση του Αναδόχου αύξηση της συχνότητας 
προληπτικής συντήρησης αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο και θεωρείται ανηγμένη στη προσφορά του.  

Το Βασικό Πρόγραμμα Συντήρησης που θα συντάξει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει το σύνολο του 
εξοπλισμού που αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Ελάχιστο 
Πρόγραμμα Συντήρησης του Παραρτήματος Ι. 

 

Η Διορθωτική συντήρηση (άρση βλαβών - δυσλειτουργιών - ζημιών) μπορεί να είναι άμεση (3 ώρες) ή 
βραχυπρόθεσμη ανάλογα με τη περίπτωση και την κρισιμότητα της βλάβης. Οι βλάβες κατά κανόνα θα 
δηλώνονται από τον ΟΣΕ μέσω της εφαρμογής WEB. Παρόλα αυτά ενδέχεται και ο Ανάδοχος να διαγνώσει 
βλάβες στα πλαίσια εργασιών προληπτικής συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να 
ενημερώσει τον ΟΣΕ, ο οποίος θα μεριμνήσει σχετικά.  
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Η αποκατάσταση των βλαβών - δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την περίοδο συντήρησης βαρύνει 
τον Ανάδοχο, ενώ τα απαιτούμενα υλικά θα διατίθενται από τα ανταλλακτικά της ΑΣ.541 ΕΡΓΟΣΕ, είτε θα 
τα προμηθεύεται ο ΟΣΕ. 

Όλα τα υλικά - ανταλλακτικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση ζημιών θα καλύπτονται κατά 
προτεραιότητα από τα διαθέσιμα υλικά συντήρησης. Η χρήση των διαθέσιμων υλικών για την 
αποκατάσταση ζημιών θα μειώνει τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της συντήρησης 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος να ενημερώνει τον ΟΣΕ για την επάρκεια των υλικών 
συντήρησης μετά από τις επιδιορθώσεις των βλαβών-ζημιών, ούτως ώστε ο ΟΣΕ να προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της επάρκειας των ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα υλικά - ανταλλακτικά για την αποκατάσταση μιας ζημιάς τότε ο ΟΣΕ θα προβαίνει σε 
διαδικασία άμεσης προμήθειας των υλικών αυτών προκειμένου να είναι δυνατή η αποκατάσταση της 
βλάβης-ζημιάς. 

Ο ΟΣΕ είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τις αιτούμενες από τον Ανάδοχο άδειες εργασίας μετά από την 
υποβολή του δεκαπενθήμερου προγράμματος συντήρησης από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλλει στον ΟΣΕ το δεκαπενθήμερο πρόγραμμα συντήρησης τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν 
την έναρξή του.    

Διευκρινίζεται ότι, με την υποβολή του δεκαπενθημέρου προγράμματος συντήρησης, θα 
συνυποβάλλονται και τα αιτήματα άδειας εργασιών. 

4.2 Δαπάνες Υπηρεσιών Συντήρησης 

Στη δαπάνη του προϋπολογισμού Συντήρησης περιλαμβάνονται ανηγμένα στη προσφορά του Αναδόχου 
τα ακόλουθα: 

• Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης  

• Οι δαπάνες που απαιτούνται για την άρση βλαβών 

• Οι δαπάνες των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιούνται από τις ομάδες συντήρησης   

• Οι δαπάνες ασφάλισης του προσωπικού 

• Οι δαπάνες των ατομικών μέτρων ασφαλείας 

• Οι δαπάνες των απαιτούμενων οργάνων και εξοπλισμού για την εκτέλεση μετρήσεων – 
επιθεωρήσεων 

• Οι δαπάνες του απαραίτητου προσωπικού (Μηχανικοί και πιστοποιημένοι τεχνίτες διαφόρων 
ειδικοτήτων κλπ) για την εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης καθώς και της διορθωτικής 
συντήρησης – άρσης βλαβών 

• Οι δαπάνες μεταφοράς επιτόπου των υλικών  

• Οι δαπάνες της ομάδας επέμβασης εκτάκτων συμβάντων 

• Οι δαπάνες διαχείρισης αποθήκης και των ανταλλακτικών 

• Οι δαπάνες διοικητικής μέριμνας  

• Τα γενικά έξοδα του Αναδόχου και το όφελος 

• Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών κατά τη νύκτα και σε 
ημιαργίες ή αργίες, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία 

• Οι όποιες επιβαρύνσεις προκύπτουν από τις απαιτήσεις εκτέλεσης της συντήρησης και άρσης 
βλαβών καθώς και της τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

• Οι δαπάνες που προκύπτουν από ασφαλίσεις  
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• Οι δαπάνες των αναλωσίμων, μικροϋλικών και ειδικών εργαλείων. Όλα τα υλικά – αναλώσιμα και 
μικροϋλικά που απαιτούνται για τις ανάγκες της Συντήρησης με την άρση βλαβών αποτελούν 
συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και θεωρούνται συμβατικά ανηγμένα στη προσφορά του. 

Υλικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών δεν εμπεριέχονται ανηγμένα στην προσφορά του 
Αναδόχου, αλλά θα καλύπτονται από τα διαθέσιμα ανταλλακτικά του ΟΣΕ ή θα διατίθενται από τον ΟΣΕ 
κατά περίπτωση. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΟΣΕ θα μεριμνά για την αποκατάσταση της επάρκειας των ανταλλακτικών - 
υλικών συντήρησης, ώστε να τελείται απρόσκοπτα η υπηρεσία της συντήρησης από τον Ανάδοχο. 

4.3 Ωράριο Εργασιών Συντήρησης – Παρουσιολόγιο 

Οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης των Εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του 
Αναδόχου, θα εκτελούνται προγραμματισμένα τις εργάσιμες μόνον ημέρες, κατά τη διάρκεια του πρωινού 
οκταώρου 07:00-15:00.  

Οι εργασίες συντήρησης των αλλαγών τροχιάς που χρησιμοποιούνται ενεργά στο πλαίσιο των 
υλοποιούμενων ελιγμοδιαδρομών και δρομολογίων από το σύστημα Σηματοδότησης, θα υλοποιούνται 
από ώρα 23:00 έως 4:00 και μετά από την σχετική έκδοση αδείας από την Διεύθυνση Κυκλοφορίας (ΔΚ) 
ύστερα από αίτημα της ΔΙΣΗΣΗΚ.   

Οι εργασίες που εμπλέκονται με την κυκλοφορία των συρμών θα γίνονται στα ελεύθερα περιθώρια 
κυκλοφορίας, ημερήσια ή νυκτερινά και κατόπιν άδειας που θα διασφαλίζεται από την Διεύθυνση 
Κυκλοφορίας (ΔΚ). 

Η παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου θα καταγράφεται όποτε συμβαίνει, υποχρεωτικά στο 
σύστημα WEB του ΚΕΚ/ΣΚΑ κατά την είσοδο και την έξοδο του προσωπικού και ουδεμία άλλη σχετική 
εφαρμογή του Αναδόχου γίνεται δεκτή. 

Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος Συντηρητής θα υποβάλει υποχρεωτικά, καθημερινά στον Επόπτη της 
Σύμβασης, Ημερήσια Αναφορά Παρουσίας του προσωπικού του.  

Το Παρουσιολόγιο του Προσωπικού του Αναδόχου με τις παρουσίες του προσωπικού και τις ώρες 
εργασίες του, θα φέρει τις υπογραφές του προσωπικού για κάθε ημέρα εργασίας του. Το Παρουσιολόγιο 
θα υπογράφεται αρμοδίως και από τον Υπεύθυνο Μηχανικό του Αναδόχου. 

Το Παρουσιολόγιο του προσωπικού του Αναδόχου θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη ΔΙΣΗΣΗΚ έως τις 
09:00 πμ κάθε ημέρα με μέριμνα του Υπευθύνου του Αναδόχου.   

4.4 Εργασίες υπό κυκλοφορία και υπό τάση 

 

Η εκτέλεση εργασιών υπό τάση θα γίνεται μόνο μετά από έγγραφη αδειοδότηση  του ΟΣΕ και με την 
προϋπόθεση εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου σε συνθήκες κυκλοφορίας και υπό τάση. O 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει υπ’ όψη του τις απαιτήσεις του Κανονισμού Κυκλοφορίας του 
Ο.Σ.Ε., της Υγιεινής και Ασφάλειας, των ισχυόντων Κανονισμών και Προτύπων και της κείμενης 
νομοθεσίας, καθώς επίσης και της ύπαρξης εναέριας γραμμής επαφής Ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz. Για την 
εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, το προσωπικό του Αναδόχου (τεχνικό , επιστημονικό) που 
εμπλέκεται στην υλοποίηση της παρούσας σύμβασης είναι υποχρεωτικό  να έχει πιστοποιηθεί από τον 
ΟΣΕ ώστε να δύναται να εργασθεί σε περιβάλλον Ηλεκτροκίνησης και κυκλοφορίας συρμών. Προς τούτο, 
μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα πρέπει αμέσως και εντός το πολύ τριών 
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλει πίνακα προσωπικού το οποίο θα 
πρέπει να εκπαιδευτεί από τον ΟΣΕ στο Σύστημα Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ. Οι δαπάνες εκπαίδευσης 
βαρύνουν το Ανάδοχο Συντηρητή και είναι ανηγμένες στην προσφορά του. 
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4.5 Δεκαπενθήμερο Πρόγραμμα Συντήρησης - Τεχνικές Αναφορές – Δελτία 

 

1. Ο Ανάδοχος θα συντάσσει Δεκαπενθήμερο Πρόγραμμα Συντήρησης, ώστε ο ΟΣΕ να έχει λάβει γνώση 
του προγραμματισμού των εργασιών και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την έκδοση των 
απαιτούμενων αδειών εργασίας. Στο δεκαπενθήμερο πρόγραμμα συντήρησης θα αναφέρονται 
ονομαστικά και ανά ειδικότητα οι εμπλεκόμενοι με τη συντήρηση και τα καθήκοντά τους. Σε 
περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος συντήρησης για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος θα 
ενημερώνει εγγράφως τη ΔΙΣΣΗΣΗΚ και θα αποστέλλει προς έγκριση το επικαιροποιημένο 
πρόγραμμα. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο της σύμβασης να συντάσσει και να παραδίδει στον 
ΟΣΕ/ΔΙΣΗΣΗΚ τεχνικές αναφορές για τη συντήρηση - άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των 
συστημάτων του Φυσικού Αντικειμένου, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη 
διαχείριση των ανταλλακτικών - υλικών συντήρησης. 

3. Οι καθημερινές εργασίες συντήρησης, κάθε ειδικότητας, καταγράφονται, υποχρεωτικά στο 
ημερολόγιο Σύμβασης  σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 216 του Ν.4412.  

4. Στα Δελτία Βλαβών, καταγράφονται καθημερινά όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη βλάβη και οι 
ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτής καθώς επίσης και τα στοιχεία του τεχνικού που ενήργησε. Τα 
Δελτία Βλαβών, φυλάσσονται στο χώρο που θα ορίσει ο ΟΣΕ εντός του Ε.Κ.Θ.Π. και σε ειδικούς 
κατάλληλα αριθμημένους και τιτλοδοτημένους φακέλους αρχειοθέτησης με ευθύνη του Ανάδοχου 
Συντηρητή. Οι Φάκελοι θα είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για έλεγχο και θα παραδοθούν με το 
τέλος της σύμβασης στον ΟΣΕ με σχετικό πρωτόκολλο. 

Οι Μηνιαίες Τεχνικές Αναφορές είναι Τεχνικές Εκθέσεις και έντυπα που αφορούν στη συντήρηση, 
συντάσσονται στο τέλος κάθε μήνα και περιλαμβάνουν δε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δελτία 
βλαβών και δοκιμές που τεκμηριώνουν τη συντήρηση που επιτελείται από τον Ανάδοχο.  

Το Δελτίο Συντήρησης είναι έντυπο στο οποίο καταγράφεται η Συντήρηση ανά σύστημα και 
υποσύστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα VI της Διακήρυξης και σύμφωνα με την ομαδοποίηση των 
υποσυστημάτων όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο Παράρτημα Ι που αφορά στα επιμέρους 
Προγράμματα Συντήρησης. Στον Ανάδοχο θα δοθούν αναλυτικά έντυπα που θα αφορούν στα 
επιμέρους δελτία συντήρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα VI-3 της παρούσης, με την υπογραφή της 
Σύμβασης. Τα Δελτία Βλαβών, φυλάσσονται στο χώρο που θα ορίσει ο ΟΣΕ εντός του Ε.Κ.Θ.Π. και σε 
ειδικούς κατάλληλα αριθμημένους και τιτλοδοτημένους φακέλους αρχειοθέτησης με ευθύνη του 
Ανάδοχου Συντηρητή. Οι Φάκελοι θα είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για έλεγχο και θα 
παραδοθούν με το τέλος της σύμβασης στον ΟΣΕ με σχετικό πρωτόκολλο. 

  

2ον) Δελτίο Βλαβών στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι καταγεγραμμένες βλάβες, συντάσσεται δε και 
υποβάλλεται κάθε τέλος του μήνα. Το δελτίο αφορά όλες τις βλάβες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια 
της προληπτικής συντήρησης καθώς και αυτών που αναφέρθηκαν από τον ΟΣΕ.  

Το Ημερολόγιο Σύμβασης, τα Μηνιαία Δελτία Συντήρησης, τα Μηνιαία Δελτία Βλαβών και οι Μηνιαίες 
Τεχνικές Αναφορές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη πιστοποίηση της συντήρησης.  

Τα ανωτέρω θα βρίσκονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή και υπογεγραμμένα στο χώρο του Επόπτη της 
Σύμβασης καθ’όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας συντήρησης. Σε κάθε πιστοποίηση θα υποβάλλονται 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα παραπάνω έντυπα στον ΟΣΕ. 

4.6 Αναγγελία βλαβών  

Ο ΟΣΕ είναι υπεύθυνος για τη Διαχείριση των Συστημάτων Εποπτείας Η/Μ εγκαταστάσεων (BMS, SCADA, 
Οθόνες Πυρανίχνευσης) που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο 8 του Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ.  
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Η αναγγελία βλαβών, ζημιών και οποιασδήποτε δυσλειτουργίας του εξοπλισμού στον Ανάδοχο Συντηρητή 
θα πραγματοποιείται δια των παρακάτω τρόπων : 

1ον)  Μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (web) η οποία χρησιμοποιείται για την καταχώρηση και 
παρακολούθηση των βλαβών, ζημιών στο ΚΕΚ/ΣΚΑ.  

Στην εν λόγω εφαρμογή θα καταχωρούνται οι αναγγελλόμενες βλάβες, ζημιές κ.λ.π. από προσωπικό του 
ΟΣΕ, από ώρα 7:00 έως 22:00, στην οποία ο Ανάδοχος Συντηρητής θα έχει πρόσβαση μέσω κωδικού που 
θα του παραχωρηθεί από την Υπηρεσία.     

Δια της υπ’ όψη εφαρμογής θα γνωστοποιείται στον Ανάδοχο Συντηρητή αυτόματα η κάθε βλάβη και με e-
mail καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και θα έπεται η έντυπη αναγγελία βλάβης σε μορφή τηλεγραφήματος. 
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στο προσωπικό του συσκευές όπως περιγράφεται 
στη παρ. 5.3 του παρόντος. 

Προκειμένου ο Ανάδοχος Συντηρητής να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις της υπ’ όψη εφαρμογής, θα του 
χορηγηθεί από την Υπηρεσία το απαραίτητο εγχειρίδιο.  

 

2ον)  Μέσω έγγραφης αλληλογραφίας με φαξ, δια μέσου σταθερής τηλεφωνίας στην έδρα του ή στο 
Κέντρο Κλήσεων (call center) του Αναδόχου Συντηρητή και μέσω της κινητής τηλεφωνίας.   

Η αναγγελία της βλάβης από πλευράς ΟΣΕ, θα πραγματοποιείται είτε μέσω φαξ, είτε μέσω Web, e-mail 
από αρμοδίους του ΟΣΕ, ενώ η άμεση αναγγελία που πραγματοποιείται εκ του τηλεφώνου προς το call 
center του Αναδόχου Συντηρητή προηγείται του Φαξ και του e-mail και επέχει θέση αντί αυτών, τα οποία 
υποχρεωτικώς θα έπονται.  

4.7  Χρόνος ανταπόκρισης – Άρση βλαβών 

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της βραχυπρόθεσμης ή άμεσης διορθωτικής συντήρησης, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η αναγγελία της βλάβης από τον ΟΣΕ στον Ανάδοχο. Όλοι οι χρόνοι υπολογισμού της 
διαθεσιμότητας - αποδοτικότητας έχουν αφετηρία τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. 

Η κρισιμότητα ή όχι της βλάβης θα προσδιορίζεται από τον ΟΣΕ κατά την αναγγελία της.  

Στις περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων που επηρεάζουν ή σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης 
(περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δολιοφθορές, κλοπές, βανδαλισμοί, εκτροχιασμοί, κ. α.) ο ΟΣΕ θα 
ενημερώνει τον Ανάδοχο Συντηρητή περί του έκτακτου συμβάντος και ο Ανάδοχος Συντηρητής θα 
προβαίνει άμεσα (σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 3 ωρών) στην αντιμετώπιση του συμβάντος. Το τεχνικό 
προσωπικό του Αναδόχου Συντηρητή θα προχωρά άμεσα στην προσωρινή αποκατάσταση όπου αυτό είναι 
δυνατό και στην συνέχεια θα προβαίνει σε αυτοψία – καταγραφή των βλαβών και των απαιτούμενων 
υλικών αποκατάστασης. Κατόπιν σε χρόνο εντός δύο (2) το πολύ εργάσιμων ημερών, σε συνεργασία με 
τον Επόπτη της Σύμβασης,  θα γίνει ο καθορισμός των απαιτούμενων υλικών που θα είναι αναγκαία για 
την τελική αποκατάσταση. 

Ο χρόνος της τελικής αποκατάστασης θα εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του συμβάντος και θα 
συμφωνείται κατά περίπτωση με την Υπηρεσία (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ). 

    Γενικά ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών – δυσλειτουργιών ορίζεται ως εξής : 

• Για τις μη κρίσιμες βλάβες ο χρόνος ανταπόκρισης θα ορίζεται από τον Συντηρητή με ευθύνη του 
αλλά δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 24 ώρες. 

• Σε περιπτώσεις κρίσιμων βλαβών η διορθωτική συντήρηση θα γίνεται άμεσα από τον Συντηρητή 
(εντός 3 ωρών). 

 Όταν ο Συντηρητής προσέλθει στο σημείο της βλάβης, επιβάλλεται να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο 
του Κέντρου Τηλεδιοίκησης του Θριασίου ή άλλο αρμόδιο στέλεχος που θα οριστεί στη Σύμβαση, ώστε να 
δηλώσει την άφιξή του. 
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Κατόπιν ο Ανάδοχος Συντηρητής θα επιλαμβάνεται της διορθωτικής συντήρησης έχοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις του Εργοδότη και τις υποχρεώσεις του. 

Για την αποκατάσταση της βλάβης ή την αδυναμία άρσης της βλάβης, ο Ανάδοχος, θα ενημερώνει την 
εφαρμογή καταχώρησης βλαβών στο Web και κατόπιν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία 
(ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ).  

 

 Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα δέχεται αναγγελίες βλαβών και ζημιών και από τρίτους, τις οποίες 
υποχρεούται να γνωρίζει στην Υπηρεσία και στο Κέντρο καταχώρησης βλαβών της Web εφαρμογής. 

 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης την δυνατότητα άμεσης 
επέμβασης – αποκατάστασης βλαβών σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων. Για το λόγο αυτό θα διαθέτει 
το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να είναι δυνατή η οποιαδήποτε επέμβαση, όταν 
αυτό απαιτηθεί.  

4.8 Ομάδα Επέμβασης 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης - 
αποκατάστασης βλαβών – ζημιών σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων. Για το λόγο αυτό θα διαθέτει σε 
ετοιμότητα Ομάδα Επέμβασης με την κατάλληλη στελέχωση και εξοπλισμό ώστε να είναι δυνατή η 
οποιαδήποτε επέμβαση καθ’ όλο το 24-ωρο, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η δαπάνη όλων των εργασιών που 
θα εκτελούνται από την ομάδα Επέμβασης του Αναδόχου προς αποκατάσταση ζημιών, το κόστος τυχόν 
αναλωσίμων και μικροϋλικών  είναι ανηγμένα στη προσφορά του και δεν δικαιούται οποιαδήποτε 
ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

4.9 Ποινικές Ρήτρες  

1. Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος τελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί 
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την σύμβαση, ο Εργοδότης δύναται να εφαρμόσει σειρά 
μέτρων όπως, έγγραφες παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο της Σύμβασης, έγγραφες συστάσεις, 
δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης / αντικατάστασης προσωπικού, γνωστοποίηση εφαρμογής 
ρητρών, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών (εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού) που προκάλεσε, απαίτηση 
καταβολής αποζημιώσεων κ.λ.π. 

2. Για την επιβολή οποιασδήποτε μορφής ρητρών απαιτείται η τεκμηρίωση της αντικειμενικής ευθύνης 
του Συντηρητή. 

3. Οι συνήθεις ποινές που μπορούν να επιβληθούν στον Ανάδοχο μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση 
του Επόπτη της Σύμβασης στην αρμόδια Διεύθυνση, είναι: 
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Α/Α Παράβαση Ρήτρα Αυξημένη ρήτρα 

1 

Μη άμεση υποβολή (με την υπογραφή της 

Σύμβασης) του πίνακα προσωπικού με τις 

απαιτήσεις πιστοποίησης της παρ. 4.4 

300€ / ημέρα 

 

 

 

2 

Μη άμεση υποβολή (με την υπογραφή της 

Σύμβασης) του Βασικού Προγράμματος 

Συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παρ. 4.1 

500€ / ημέρα 

 

3 

Καθυστέρηση εκτέλεσης της Συντήρησης 

Εφεδρικής Τροφοδοσίας και λοιπών 

υποχρεώσεων, πέραν των 30 ημερών από την 

έναρξή της,  σύμφωνα με την παρ. xv της 4.11 

500€ / ημέρα 

 

4 
Μη καταγραφή στο WEB ενημέρωσης και 

αποκατάστασης βλάβης 
100€/βλάβη ανά ημέρα   

 

- 

5 
Μη υποβολή δεκαπενθήμερων προγραμμάτων 

εργασιών για έγκριση 

500€/ημέρα 

καθυστέρησης 

 

- 

6 
Μη τήρηση του χρόνου προσέλευσης για 

αποκατάσταση συμβάντων  
300€/βλάβη 

 

- 

7 
Πλημμελής εκτέλεση προγράμματος Συντήρησης 

ανά υποσύστημα. 
2000€/υποσύστημα 

 

4000€/υποσύστημα 

8 

Για μη τήρηση του παρουσιολογίου βάση του 

εγκεκριμένου δεκαπενθήμερου προγράμματος 

Συντήρησης 

500 € / παράβαση 

 

- 

9 
Για την μη έγκαιρη αποκατάσταση κρίσιμης 

βλάβης   

1000€/ημέρα 

καθυστέρησης 

 

- 

10 

Ελλιπή δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη 

πιστοποίηση (Το Ημερολόγιο Σύμβασης, τα 

Μηνιαία Δελτία Συντήρησης, τα Μηνιαία Δελτία 

Βλαβών και οι Μηνιαίες Τεχνικές Αναφορές) 

Καθυστέρηση πληρωμής 

 

 

- 

11 

Μη τήρηση των διαδικασιών και εγγράφων που 

αφορούν στη χρήση και διαχείριση 

ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης 

Καθυστέρηση πληρωμής 

 

 

- 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν δύναται να αποκαθιστά έγκαιρα τις κρίσιμες βλάβες, τότε ο ΟΣΕ 
διατηρεί το δικαίωμα να τις αποκαταστήσει με χρέωση σε βάρος του Συντηρητή και για λογαριασμό του. 
Σε περίπτωση εξακολούθησης του φαινομένου ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 
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4.10 Γενικές Απαιτήσεις 

Η άρση βλαβών θα γίνεται στο βέλτιστο δυνατό χρόνο με τις προϋποθέσεις της έγκαιρης εξασφάλισης της 
δυνατότητας εργασίας του Αναδόχου στους χώρους του ΟΣΕ. 

Άρνηση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή άρσης βλαβών σε αναγγελία αποτελεί λόγο επιβολής 
κυρώσεων στον Ανάδοχο. 

Η συμμετοχή του υποψήφιου στο Διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο για τον ΟΣΕ ότι έχει λάβει πλήρη τεχνική 
γνώση της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων και υπό το δεδομένο αυτό συντάσσεται η 
προσφορά του, με ταυτόχρονη υποχρεωτική υποβολή κατά τη φάση του Διαγωνισμού Υπεύθυνης 
Δήλωσής του περί αυτού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV  της Διακήρυξης. 

 

4.11 Κύριες Απαιτήσεις Εργοδότη 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι απαιτήσεις του ΟΣΕ ως προς τις Υπηρεσίες συντήρησης του 
Αναδόχου Συντηρητή, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς. 

 

i. Ο Ανάδοχος θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με την νομοθεσία, στο οποίο θα 
καταγράφονται η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με 
την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που 
μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το 
ημερολόγιο θα φυλάσσεται στο χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

ii. Ο Ανάδοχος υποχρεούται έως το πέρας του 1ου τριμήνου Συντήρησης να συγκροτήσει τεχνικό 
φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (pdf) για κάθε υποσύστημα που συντηρεί ο οποίος θα 
περιλαμβάνει : 

1ον) Τεχνικό Εγχειρίδιο,  

2ον) Οδηγίες εκτέλεσης εργασιών συντήρησης 

3ον) Περιγραφή των μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης 

 

iii. Τα Δελτία Συντήρησης, τα Δελτία Βλαβών, τα Δελτία Υλικών Συντήρησης – Ανταλλακτικών θα είναι 
αρχειοθετημένα για κάθε υποσύστημα σε ξεχωριστούς φακέλους, τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

 

iv. Όλοι οι χώροι δικαιοδοσίας του Αναδόχου Συντηρητή  θα διατηρούνται καθαροί. 

 

v. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να  λάβει υπ’ όψη του τις  απαιτήσεις του Κανονισμού 
Κυκλοφορίας του Ο.Σ.Ε., της Υγιεινής και Ασφάλειας, των ισχυόντων Κανονισμών και Προτύπων 
και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς επίσης και της ύπαρξης εναέριας γραμμής επαφής 
25kV/50Hz.  

vi. Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεωτικά θα διαθέτει κατάλληλη στελέχωση από ειδικευμένο και 
έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης και επί τη βάση της εργατικής νομοθεσίας.  
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vii. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΣΕ έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον 
Ανάδοχο Συντηρητή, να απαιτήσει την απομάκρυνση οποιουδήποτε τεχνικού του Αναδόχου 
Συντηρητή, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριμένη εργασία ή δεν 
υπακούει στις προφορικές ή γραπτές οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

viii. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται προγραμματισμένα τις εργάσιμες μόνον ημέρες και ώρες 
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  § 4.3. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
προληπτικής συντήρησης δεν αποκλείεται η παρουσία στελεχών της Υπηρεσίας ή της αρμόδιας 
προς τούτο επιτροπής.  

 

ix. Το προσωπικό του Αναδόχου Συντηρητή θα εργάζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(αποδοχές, ώρες εργασίας, άδειες εργασίας, αναπαύσεις κ.τ.λ.) και θα είναι ασφαλισμένο.  

 

x. Στις περιπτώσεις όπου ο Ανάδοχος Συντηρητής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του, απαιτείται να αυξήσει σε αριθμό το προσωπικό του ή/και τα οχήματα, θα το πραγματοποιεί 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, δεδομένου ότι η δαπάνη  είναι ανηγμένη στην προσφορά του. 

 

xi. Ο τρόπος πραγματοποίησης των εργασιών συντήρησης από πλευράς του Αναδόχου Συντηρητή, θα 
πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να διασφαλίζει την αποφυγή κινδύνου να προκληθεί σωματική βλάβη 
σε πρόσωπα καθώς και του κινδύνου υλικών ζημιών. 

 

xii. Ο Ανάδοχος Συντηρητής, πέραν των άλλων, είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται τα εγχειρίδια 
των κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους  και να διαθέτει τα 
απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση και διάγνωση βλαβών καθώς και εξεύρεσης των πλέον 
ενδεδειγμένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, στηριζόμενος στη γνώση και την 
εμπειρία του. 

 

xiii. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα της προληπτικής Συντήρησης και της αποκατάστασης βλαβών ή ζημιών, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 

xiv. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα εξασφαλίζει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή των 
υπηρεσιών συντήρησης στον ΟΣΕ. 

 

xv. Ανάδοχος Συντηρητής, στο τέλος κάθε 3μηνης περιοδικής Συντήρησης, αρχομένης από την 
υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλλει στην ΔΙΣΗΣΗΚ συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα 
περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση των εγκαταστάσεων και των  Συστημάτων και Πίνακα 
υλικών-ανταλλακτικών που τυχόν αντικατέστησε κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, λόγω 
φθοράς από την συνεχή χρήση-λειτουργία ή λόγω βλαβών. Για το κάθε υλικό-ανταλλακτικό του 
ανωτέρω πίνακα θα αναγράφονται η ονοματολογία του υλικού, ο κατασκευαστικός αριθμός, ο 
οίκος κατασκευής, η τιμή μονάδος του υλικού και η ποσότητα σε τεμάχια ή σετ που απαιτήθηκε 
για την κάλυψη των αναγκών. Τα ανωτέρω θα συνοδεύουν υποχρεωτικά το κάθε περιοδικό 
τιμολόγιο πληρωμής του. 
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xvi. Αποκλείεται κάθε αξίωση του Αναδόχου για αύξηση επιμέρους ή/και του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος, είτε λόγω δυσχερειών κατά την εκτέλεση των εργασιών, αυξήσεως μισθών-
ημερομισθίων, αυξήσεως υλικών, εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία ή για οποιονδήποτε λόγο και 
περίπτωση. 

 

xvii. Βασική απαίτηση του Εργοδότη είναι η εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης των εφεδρικών 
διατάξεων τροφοδοσίας (UPS, HZ) Σηματοδότησης, Ηλεκτροκίνησης και Τηλεπικοινωνιών κατά το 
1ο μήνα (από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης) της 1ης περιόδου Συντήρησης. Ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει μετά το πέρας της συντήρησης αυτής και εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών, Τεχνική Έκθεση – Αναφορά για τη κατάσταση στην οποία ευρέθηκαν οι διατάξεις 
εφεδρικής τροφοδοσίας και προτάσεις, ώστε ο ΟΣΕ να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες 
για τυχόν προμήθεια αναγκαίων υλικών. 

 

xviii. Το Βασικό Πρόγραμμα Συντήρησης θα εγκριθεί από τη ΔΙΣΗΣΗΚ εντός το πολύ 7 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα της υποβολής του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνται οι 
απαιτήσεις της ελάχιστης συντήρησης όπως αυτές ορίζονται στη Διακήρυξη, η ΔΙΣΗΣΗΚ δύναται 
μονομερώς να συμπληρώσει και να εγκρίνει το Βασικό Πρόγραμμα Συντήρησης. 

  

5. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

5.1 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τον κατάλληλο αριθμό στελεχών και εξοπλισμού ώστε να ανταπεξέρχεται 
πλήρως στις απαιτήσεις της Προληπτικής και Διορθωτικής συντήρησης με άρση βλαβών και 
αποκατάσταση ζημιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 

5.2 Ο Ανάδοχος,  με αποκλειστική του ευθύνη,  θα πραγματοποιεί την προληπτική συντήρηση σύμφωνα 
με τη συχνότητα, καθώς και τις επιμέρους απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης ανά σύστημα, 
εγκατάσταση και είδος εξοπλισμού, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Βασικό Πρόγραμμα 
Συντήρησης που θα υποβάλει και το ποιο θα πληροί τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Συντήρησης του 
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. Το Βασικό Πρόγραμμα Συντήρησης επικαιροποιείται και 
συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του ευθύνη ο οποίος υποχρεούται να λάβει 
υπόψη και τις  απαιτήσεις των Εγχειριδίων Λειτουργίας & Συντήρησης των επιμέρους Προμηθευτών 
και Υποπρομηθευτών που υπάρχουν στο μητρώο της Σ 541 ΕΡΓΟΣΕ. 

5.3 Η λειτουργία σε 24ωρη βάση των κινητών τηλεφώνων των Υπευθύνων Μηχανικών του Αναδόχου 
είναι υποχρεωτική. Οι τεχνικοί του Αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά ασύρματους πομποδέκτες 
ή οποιοδήποτε άλλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (π.χ. κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, 
tablet, κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους επικοινωνία, ενώ θα φέρουν και ειδική 
καρτέλα με το ονοματεπώνυμο τους και την ειδικότητά τους, τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 

5.4 Ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη για τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα που χρησιμοποιεί 
καθώς και για τη φύλαξη τους στους χώρους εργασίας του. 

5.5 Λόγω του είδους της εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για 
απασχόληση Υπερωριακή, Νυχτερινή και Κυριακών-Αργιών για το προσωπικό του. Για τις 
περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του Αναδόχου, 
θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες, με μέριμνα και ευθύνη 
αυτού. 

5.6 O Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψιν του, τις απαιτήσεις του Κανονισμού Κυκλοφορίας 
του Ο.Σ.Ε., της Υγιεινής και Ασφάλειας, των ισχυόντων Κανονισμών και Προτύπων και της κείμενης 
νομοθεσίας, καθώς επίσης και της ύπαρξης εναέριας γραμμής επαφής 25kV/50Hz. Με δαπάνες του, 
θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του από τον ΟΣΕ για εργασίες σε περιβάλλον Ηλεκτροκίνησης. 
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5.7 Η όλη διαδικασία θα ελέγχεται από την Επίβλεψη που θα ορίσει η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΟΣΕ καθώς και 
από την αρμόδια Επιτροπή Ποιοτικής - Ποσοτικής Παραλαβής των εργασιών συντήρησης.  

5.8 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει την 
αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ), τον υπεύθυνο στον χώρο του κτιρίου ή απουσίας αυτού το 
ΚΕΚ. 

5.9 Το προσωπικό του Αναδόχου, που θα ασχοληθεί με τη συντήρηση, θα είναι πιστοποιημένο για τις 
αντίστοιχες εργασίες και θα έχει τις επαγγελματικές άδειες που απαιτούνται από την κείμενη 
νομοθεσία.  

5.10 Ο Ανάδοχος, το πολύ εντός 30 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει στην 
υπηρεσία (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ) κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει για την 
συντήρηση και άρση βλαβών των συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και τις αντίστοιχες 
επαγγελματικές άδειες αυτών. 

5.11 Ο Ανάδοχος, για θέματα που αφορούν τη σύμβαση, θα απευθύνεται και θα αλληλογραφεί με την 
αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ) του ΟΣΕ. 

5.12 Θα τεθούν στη διάθεση του Ανάδοχου, Σχέδια, Φάκελοι Συντήρησης ανά Εγκατάσταση, prospectus, 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Γραπτές οδηγίες, διαδικασίες, κανονισμοί, τα Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας 
όπως αυτά παραδόθηκαν από την κατασκευή τους, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, 
τα οποία θα παραλάβει στην αρχή της σύμβασης, και θα παραδώσει στη λήξη της σύμβασης με 
πρωτόκολλο παραλαβής, ενημερωμένα και επικαιροποιημένα, τόσο σε έντυπη όσο και σε 
Ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ελλείψεων στοιχείων που αφορούν σε οδηγίες συντήρησης 
μηχανημάτων, ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την, κατά το δυνατόν, συμπλήρωσή τους, σε 
συνεννόηση με τους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους αυτών. Όλα τα προαναφερόμενα, 
επικαιροποιημένα και ενημερωμένα, θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο με την λήξη της σύμβασης 
στη ΔΙΣΗΣΗΚ. 

 

5.13 Ο Ανάδοχος, θα παραδώσει τους χώρους που θα παραλάβει τακτοποιημένους, καθαρούς και χωρίς 
φθορές με δικά του έξοδα και μέριμνα, με τη λήξη της σύμβασης. Τα αρχεία που θα παραδώσει ο 
Ανάδοχος (Φάκελοι Συντήρησης, Σχέδια, Τεύχη τεχνικών Προδιαγραφών, Σχέδια, Έντυπα 
Συντήρησης, Ημερολόγια Έργου και Συντηρήσεων, κλπ) θα παραδοθούν τακτοποιημένα, 
αριθμημένα με κατάλληλη ευανάγνωστη σήμανση εντός των βιβλιοθηκών και φοριαμών στους 
ανωτέρω χώρους, στους οποίους στα εξωτερικά τους φύλλα και σε σημείο εύκολα αναγνώσιμο θα 
είναι τοποθετημένες σελίδες στις οποίες θα καταγράφεται ποιοι φάκελοι και αρχεία βρίσκονται 
εντός αυτών ανά ράφι αναλυτικά. Οι Βιβλιοθήκες και οι φοριαμοί θα φέρουν επίσης αρίθμηση. Τα 
Ηλεκτρονικά Αρχεία θα παραδοθούν σε ειδικό hard disc στο οποίο επίσης θα είναι κατάλληλα 
αρχειοθετημένα ευανάγνωστα. Ο ψηφιακός δίσκος θα συνοδεύεται από έγγραφες και ηλεκτρονικές 
οδηγίες για τα αρχεία που θα περιέχει αναλυτικά. Για τα παραπάνω θα συνταχθεί σχετικό 
πρωτόκολλο παράδοσης και ο Ανάδοχος θα καταθέσει για το λόγο αυτό σχετικό διαβιβαστικό για τα 
παραδοτέα με αναλυτική αναφορά για κάθε παραδιδόμενο «αντικείμενο» (εξοπλισμός, αρχεία, 
σχέδια κλπ) 

 

6. Διασφάλιση από τον ΟΣΕ της δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών συντήρησης 
και άρσης βλαβών 

Απαιτείται έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμβάντων από τη πλευρά του Αναδόχου και η 
έγκαιρη απόκριση εκ μέρους του ΟΣΕ, τόσο όσον αφορά την αναγγελία της βλάβης, όσο και στη 
διασφάλιση της δυνατότητας εκτέλεσης, από το προσωπικό του Αναδόχου, των εργασιών στο περιβάλλον 
των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ. 

Οι εργασίες συντήρησης και άρσης βλαβών πάσης φύσεως, εκτελούνται από το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 
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i. Θα έχουν εγκαίρως χορηγηθεί οι πάσης φύσεως άδειες και εξουσιοδοτήσεις, από τον ΟΣΕ. 

ii. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αποκοπή της Ε.Γ.Ε. αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται εγκαίρως από 
τον ΟΣΕ. 

iii. Σε περίπτωση που απαιτείται αποκοπή της κυκλοφορίας αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
εγκαίρως από τον ΟΣΕ. 

iv. Απαιτείται η έγκαιρη διάθεση και παρουσία του εξουσιοδοτημένου κατά περίπτωση προσωπικού 
του ΟΣΕ που πρέπει να παρίσταται κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης επιτόπου κατ’ 
εφαρμογή των Κανονισμών του ΟΣΕ. 

v. Κάθε επικοινωνία, συντονισμός και ενημέρωση με τυχόν τρίτα μέρη που δραστηριοποιούνται στο 
ΕΣΣΣΔΙ (πχ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ανάδοχοι άλλων συμβάσεων κλπ) θα γίνεται από τον ΟΣΕ, ο οποίος έχει τη 
συνολική εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του ΕΣΣΣΔΙ. 

 

Επίσης, θα τεθούν στη διάθεση του Ανάδοχου και σε ηλεκτρονική μορφή, Σχέδια, Φάκελοι Συντήρησης 
ανά Εγκατάσταση, prospectus, Τεχνικές Προδιαγραφές των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το μητρώο της 
Σ.541. 

 

7. Τεχνικά στοιχεία - Τεκμηρίωση 

 

Περαιτέρω, στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΟΣΕ, υπάρχει τεκμηρίωση των συστημάτων και  Η/Μ εγκαταστάσεων 
(κατασκευαστικά σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας εξοπλισμών) σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία ο 
Ανάδοχος θα έχει ελεύθερη πρόσβαση με την νόμιμη προϋπόθεση της εχεμύθειας. 

 

8. Στελέχωση - Οργάνωση - Προσωπικό του Αναδόχου 

8.1 O τρόπος οργάνωσης της συντήρησης, καθώς και η στελέχωση των ομάδων συντήρησης θα 
καθοριστούν από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να είναι επαρκείς για την άρτια τεχνικά, έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση των απαιτήσεων της σύμβασης συντήρησης. Το προσωπικό του Αναδόχου 
θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο στις εργασίες σχετικές με τη συντήρηση που αναλαμβάνει να 
φέρει εις πέρας. 

 

8.2 Οι ομάδες συντήρησης του Αναδόχου θα έχουν τη κατάλληλη δομή και στελέχωση, ώστε να 
ανταπεξέρχονται πλήρως στα καθήκοντά τους ενώ ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργάνωση 
αποθήκης και λογισμικό για την ολοκληρωμένη  διαχείριση των ανταλλακτικών - υλικών 
συντήρησης που θα του διατεθούν. 

 

8.3 Προσόντα προσωπικού : Όλοι οι εργαζόμενοι στη συντήρηση θα πρέπει να έχουν τα εξής 
προσόντα: 

α) να κατέχουν τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας, 

β) να είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο φορέα τους. 

γ) Πέραν των ανωτέρω ισχύουν οι άδειες και εμπειρίες που αναφέρονται στους ειδικούς όρους 
ή τα επιμέρους παραρτήματα. 
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8.4 Ο Ανάδοχος Συντηρητής, θα προσκομίζει επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πτυχία – 
άδειες – προϋπηρεσία), των απασχολούμενων σε αυτόν τεχνικών σε κάθε περίπτωση 
αντικατάστασης τεχνικού, προκειμένου να αναλάβει ο νέος τεχνικός τα καθήκοντά του, καθώς 
και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτό ζητηθεί από τον ΟΣΕ. 

 

8.5 O Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε εργατικού ατυχήματος του προσωπικού 
του στους χώρους του ΕΣΣΣΔΙ, ο ΟΣΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια του προσωπικού 
του αναδόχου. 

 

8.6 Ο Μηχανικός του Ανάδοχου Συντηρητή, θα έχει την υψηλή εποπτεία και την ευθύνη των 
εκτελουμένων εργασιών συντήρησης και του καλώς έχει των εργασιών και των εγκαταστάσεων 
που εκτελούνται από το τεχνικό προσωπικό του. Στις περιπτώσεις, που από την σχετική 
νομοθεσία, απαιτείται η επιτόπια επίβλεψη και καθοδήγηση, του τεχνικού προσωπικού του 
Ανάδοχου Συντηρητή, από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό, για την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης – επισκευής κλπ, που δεν μπορούν να εκτελέσουν από μόνοι τους λόγω των 
επαγγελματικών αδειών τους, τότε ο Μηχανικός του Ανάδοχου Συντηρητή, θα παρίσταται 
υποχρεωτικά, καθ΄ όλη την διάρκεια των εκτελούμενων σχετικών εργασιών. 

 

8.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από 
την υπογραφή της σύμβασης, πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού και τα αντίστοιχα 
καθήκοντα τους, (ονόματα - κινητά τηλέφωνα - καθήκοντα - πτυχία κλπ). 

 

8.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει και υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα στα οποία θα 
καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα έντυπα που θα 
χορηγηθούν από τον ΟΣΕ. Τα σχετικά έντυπα θα κοινοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης στην ΔΙΣΗΣΗΚ από τον Ανάδοχο. 

 

8.9 Το ελάχιστο προσωπικό του Αναδόχου ανά ειδικότητα και καθήκοντα, για την εκτέλεση της 
συντήρησης είναι το ακόλουθο : 

• ‘Ένας (1) μηχανικός με τουλάχιστον 20 έτη εμπειρία σε έργα σηματοδότησης 

• Ένας (1) μηχανικός με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα σηματοδότησης 

• Ένας (1) μηχανικός με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα Τηλεπικοινωνιών 

• Τρεις (3) εξειδικευμένοι τεχνίτες με τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε έργα σηματοδότησης 

• Ένας (1) μηχανικός με τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε έργα ηλεκτροκίνησης (Εναέριας 
Γραμμής Επαφής) 

• Δύο (2) εξειδικευμένοι τεχνίτες με τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε  ηλεκτροκίνησης 
(Εναέριας Γραμμής Επαφής) 

• ‘Ένας (1) μηχανικός Υπεύθυνος Ελέγχου & Χειρισμών BMS με τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας 
στο σύστημα. 

 

Οι υπόλοιπες ειδικότητες προσδιορίζονται από τον Ανάδοχο ανάλογα με το είδος των συντηρούμενων 
αντικειμένων και συμπληρωματικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις Τεχνικής στελέχωσης για την εκτέλεση της 
συντήρησης. 
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9. Γνώση - Εμπειρία 

Η συμμετοχή του Αναδόχου στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο για τον ΟΣΕ ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την 
εξειδικευμένη εμπειρία – τεχνογνωσία και κατάλληλη στελέχωση, ώστε να αναλάβει με αποκλειστική 
ευθύνη του, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στο Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 
συντήρησης. 

10. Εργαλεία - εξοπλισμός για την συντήρηση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στα συνεργεία του όλα τα όργανα, εργαλεία, βοηθητικά μέσα, 
εξοπλισμό ατομικής και συλλογικής προστασίας των συνεργείων, κατάλληλα μέσα μετακίνησης, μέσα 
επικοινωνίας και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί, για τη σωστή και ασφαλή υλοποίηση του προγράμματος 
συντήρησης και άρσης βλαβών των συστημάτων. 

Για τις εργασίες που αφορούν στην εναέρια γραμμή επαφής, ο Ανάδοχος θα διαθέσει τροχιοδικό όχημα 
ή/και δραιζίνα  με καλαθοφόρο ή εξέδρα, ανάλογα με τη περίπτωση. 

Επίσης για τις εργασίες συντήρησης στην ΕΓΕ και τον διακοπτικό εξοπλισμό ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία και όργανα – διατάξεις μετρήσεων για τον έλεγχο της γεωμετρίας, των γειώσεων κλπ. 

11. Ασφάλεια Προσωπικού 

11.1 Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε εργατικού ατυχήματος του προσωπικού του 
στους χώρους Δικαιοδοσίας του Ε.Κ.Θ.Π., ο ΟΣΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια του 
προσωπικού του αναδόχου. 

11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την αντίστοιχη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζόμενων με βάση τους Ν. 1568/85, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99, Ν. 2874/00 όπως 
μπορεί να μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα αλλά και γενικότερα όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες 
εθνικές ή κοινοτικές. 

11.3 Οι εργαζόμενοι του πρέπει να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας κατά την 
πραγματοποίηση των εργασιών τους, π.χ. να φορούν κράνη, μπότες, γυαλιά, ωτασπίδες, γάντια 
κλπ, και όποια άλλα μέτρα υποδειχτούν από τους υπευθύνους του Αναδόχου και τον Τεχνικό 
Ασφαλείας είτε του Νοσοκομείου είτε της εταιρείας, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

11.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει μηχανικό ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, που θα είναι υπεύθυνος για 
όλο το προσωπικό του Αναδόχου και να καταθέσει, με την προσφορά του, εκτίμηση 
επαγγελματικού κινδύνου για τους χώρους εργασίας του προσωπικού του Αναδόχου, επίσης θα 
πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του για τον διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του 
ιδίου του μηχανικού που θα αναλάβει ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το προσωπικό του. 

  

12. Πιστοποιήσεις – παραλαβή συντήρησης 

Η παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών συντήρησης, θα πιστοποιείται με Πρωτόκολλο  Ποιοτικής 
και Ποσοτικής Παραλαβής, αναγκαίο για την πληρωμή του κάθε συμβατικού τιμολογίου.  

Στη διάρκεια της σύμβασης Συντήρησης θα προβλέπονται πιστοποιήσεις, μια για κάθε 3μηνιαία  
περίοδο συντήρησης. 

Η κατανομή του Συνολικού Προσφερόμενου (ΣΠ) τιμήματος προσδιορίζεται ανά τρίμηνο συντήρησης 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον ακόλουθο πίνακα. 

Αρ. Πιστοποίησης ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1η πιστοποίηση 1ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 
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2η πιστοποίηση 2ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 

3η πιστοποίηση 3ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 

4η πιστοποίηση 4ο τρίμηνο συντήρησης / 1 25% x ΣΠ1 

ΣΥΝΟΛΟ 1η ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΠ1) 100 % x ΣΠ1 

5η πιστοποίηση 1ο τρίμηνο συντήρησης / 2 50 % x ΣΠ2 

6η πιστοποίηση 2ο τρίμηνο συντήρησης / 2 50 % x ΣΠ2 

ΣΥΝΟΛΟ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΠ2) 100 % x ΣΠ2 

 

Το Ημερολόγιο Σύμβασης, τα Μηνιαία Δελτία Συντήρησης, τα Μηνιαία Δελτία Βλαβών, οι Μηνιαίες 
Τεχνικές Αναφορές καθώς και οι Πίνακα Κατάστασης Ανταλλακτικών (χρήση ανταλλακτικών, ΑΠΧ κλπ) 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη πιστοποίηση της συντήρησης.  

 

13. Όροι και Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου Συντηρητή θα κατανέμεται σε χρονικές περιόδους από την υπογραφή 
της σύμβασης, σύμφωνα με τον Πίνακα του προηγούμενου άρθρου. Κάθε χρονική περίοδος αντιστοιχεί σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 

Μετά το τέλος της  κάθε χρονικής περιόδου (3μηνο) η επιτροπή θα προβαίνει στην Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή των εργασιών προληπτικής συντήρησης του τριμήνου αυτού. Για τις περιπτώσεις που 
διαπιστωθεί από τον επόπτη και την Επιτροπή, ότι ο Ανάδοχος δεν έχει υλοποιήσει πλήρως την 
προβλεπόμενη προληπτική συντήρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, όπως αυτό θα ισχύει στη Σύμβαση,  
τότε θα εντέλλεται να πραγματοποιήσει  την προληπτική συντήρηση του υπό παραλαβή τριμήνου εντός 
δέκα (10) ημερών από την εντολή. Εάν πραγματοποιήσει την προληπτική συντήρηση εντός της ανωτέρω 
τακτής ημερομηνίας τότε θα ισχύει η ρήτρα και θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής που θα του γνωστοποιηθεί. Εάν δεν πραγματοποιήσει την προληπτική συντήρηση τότε θα 
επιβληθεί η αυξημένη ποινική ρήτρα η οποία θα του γνωστοποιηθεί.   

Οι λόγοι επιβολής των ανωτέρω ρητρών θα αναλύονται στο Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Παραλαβής και η συνολική τους αξία θα παρακρατείται από το υποβληθέν τιμολόγιο  κατά την πληρωμή 
του.  

Ο Ανάδοχος, μετά την γνωστοποίηση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εκάστοτε τριμήνου, θα υποβάλει 
εγγράφως στην ΔΙΣΗΣΗΚ το τιμολόγιο για τις εργασίες που υλοποίησε με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.    

 

Για την πληρωμή του τιμολογίου απαιτείται: 

• Η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των εργασιών Συντήρησης από την 
αρμόδια  Επιτροπή.  

• Η πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής δεν εξασφαλίζει την πληρωμή των ασφαλίστρων του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, τούτο θα περιγράφεται στο Πρωτόκολλο και η δαπάνη των αντίστοιχων 
ποσών ή ποσού θα του παρακρατείται από το υποβληθέν τιμολόγιο κατά την πληρωμή του. 
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14. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται στην ασφάλιση αστικής ευθύνης (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) 
απέναντι σε τρίτους σύμφωνα με την περιγραφή των απαιτήσεων που περιέχονται στην §20.1. Σε 
περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι της παρούσης ο Ανάδοχος θα προβεί σε αλλαγή του Συμβολαίου 
και στην προσκόμιση νέου.      

   Κατά την  υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να προσκομίσει στην ΔΙΠΕΦ 
Βεβαίωση Ασφάλισης και εντός δέκα (10)  ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα προσκομίσει στην 
ΔΙΣΗΣΗΚ το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με την πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη.  

  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με την 
πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη εντός δέκα πέντε (15) ημερών, σύμφωνο του Παραρτήματος Β, τότε ο 
ΟΣΕ θα επιβάλει στον Ανάδοχο την προβλεπόμενη Ποινική Ρήτρα και θα προβεί σε σύναψη σχετικού 
Συμβολαίου και καταλογισμό της δαπάνης αυτού στον Ανάδοχο Συντηρητή.  

  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Συντηρητής δεν εξασφαλίζει την περιοδική ή εξ ολοκλήρου  πληρωμή των 
ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η δαπάνη των αντίστοιχων ποσών ή ποσού θα του 
παρακρατείται από το συμβατικό του ποσό. Προς τούτο με την υποβολή κάθε τιμολογίου περιοδικής 
(3μηνιαίας) συντήρησης προς πληρωμή, υποχρεωτικά θα συνυποβάλει και την απόδειξη πληρωμής των 
ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. 

  Η αντίστοιχη δαπάνη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου περιλαμβάνεται ανηγμένη στην προσφορά του.  

 

15.  Εμπλοκή με τρίτους 

Παράλληλα με τις εργασίες του Αναδόχου είναι πιθανό να εκτελούνται και άλλες προγραμματισμένες 
επεμβάσεις από αναδόχους ή Υπηρεσίες του ΟΣΕ, οι οποίες μπορεί να έχουν εμπλοκή με τον υπό 
συντήρηση εξοπλισμό που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Αναδόχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επίβλεψη 
της σύμβασης θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο για τα θέματα εμπλοκών και τις απαιτούμενες 
ενέργειες και ο Ανάδοχος θα επιλαμβάνεται των θεμάτων αυτών με την Ομάδα επέμβασης.  

 

16. Συνθήκες εργασιών 

Ο Ανάδοχος εφόσον απαιτηθεί να προβεί σε εργασίες επί γραμμής (κατάληψη της γραμμής από 
μηχανήματα και προσωπικό του) αυτές θα εκτελούνται στα διατιθέμενα χρονικά διαστήματα ελεύθερης 
κυκλοφορίας επί της γραμμής, τα οποία χρονικά περιθώρια θα καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα του 
ΟΣΕ και θα ισχύουν μόνο όταν θα δοθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ το τηλεγράφημα Διακοπής 
Κυκλοφορίας και Απαγόρευση Γραμμής Επαφής εφόσον απαιτείται. Όλες οι εκτελούμενες εργασίες 
συντήρησης μετά της άρσης βλαβών και αποκατάστασης ζημιών, θα εκτελούνται  σε περιβάλλον 
Ηλεκτροκίνησης.  

Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και να διαθέτει 
την απαραίτητη εξουσιοδότηση από τον ΟΣΕ ή άλλο αναγνωρισμένο σιδηροδρομικό οργανισμό χώρας που 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εργασία υπό ηλεκτροκινούμενες σιδηροδρομικές γραμμές τάσης 
25 kV/ 50Hz. 

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται  σε σιδηροδρομικές γραμμές που θα βρίσκονται σε κυκλοφορία. 
Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των κανονισμών του ΟΣΕ τόσο για την 
ασφάλειά του όσο και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Το προσωπικό που θα εργάζεται πλησίον 
σιδηροδρομικής γραμμής που βρίσκεται σε κυκλοφορία, θα πρέπει να μην παρεμβαίνει στην περίμετρο 
ελευθέρας διατομής της γραμμής (περιτύπωμα κυκλοφορίας).   
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Ο Ανάδοχος, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την συντήρηση του συστήματος 
Σηματοδότησης, είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται και να παρέχει διευκολύνσεις σε αναδόχους άλλων 
συμβάσεων.  

Μηχανήματα έργου ή γραμμής που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και 
να δύναται να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον ηλεκτροκίνησης. 

 

17. Επικοινωνία 

17.1 Η επικοινωνία μεταξύ του ή των αρμοδίων του ΟΣΕ με τον Ανάδοχο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

από τον τελευταίο δια όλων των μέσων επικοινωνίας (σταθερά και κινητά τηλέφωνα, e-mail, κ.λ.π.) 

καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ κάθε ολιγωρία σε αυτό το θέμα, θα έχει τις προβλεπόμενες 

συνέπειες και ποινές. Συμβατικά οι χρόνοι απόκρισης σε αναγγελία βλάβης μετρούν από την 

επιτυχή email στον Ανάδοχο. 

17.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης των 

υπεύθυνων των συνεργείων και την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται οι 

αναγγελίες των βλαβών, ορίζοντας συγχρόνως και τον υπεύθυνο Μηχανικό. Για οποιαδήποτε 

μεταγενέστερη μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, θα ενημερώνεται έγκαιρα και επίσημα η 

ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ. 

17.3 Η ανακοίνωση βλάβης με  e-mail από αρμόδιους του ΟΣΕ, θα έχει τη μορφή τηλεγραφήματος. Το 

προσωπικό του αναδόχου που θα προσέλθει στο σημείο της βλάβης, επιβάλλεται κατ’ αρχήν να 

επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του σταθμού. 

17.4 Την αποκατάσταση της βλάβης ή σε περίπτωση αδυναμίας άρσης της βλάβης, ο Ανάδοχος, θα 

ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ). Τα στοιχεία του αρμοδίου από 

πλευράς της υπηρεσίας θα δοθούν στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

17.5 Η μη απάντηση εκ μέρους του ΟΣΕ επί αιτημάτων του Αναδόχου, δεν αποτελεί τεκμήριο αποδοχής 

του εκάστοτε αιτήματος. 

17.6 Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της η εντολή δίδεται προφορικά, 

καταχωρείται στο ημερολόγιο έργου της σύμβασης και υπογράφεται από τους υπευθύνους 

(ημερομηνία, ονοματεπώνυμο ολογράφως και υπογραφή σφραγίδα). 

17.7 Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Προφορικές 

συνεννοήσεις, σημαντικές για την λειτουργία της σύμβασης, για να γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να 

καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου και να προσυπογράφονται από τους Υπευθύνους τόσο 

του Αναδόχου όσο και του Εργοδότη. 

 

18. Ημερολόγιο σύμβασης 

18.1 Καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης θα τηρείται από τον Ανάδοχο Ημερολόγιο 
Σύμβασης στο οποίο εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν που αφορά την λειτουργία των 
Συστημάτων και θα καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και οι 
εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής και επισκευαστικής 
συντήρησης που θα πραγματοποιούνται, ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στην σύμβαση 
απαιτούνται. Θα ενημερώνονται σχετικοί Ηλεκτρονικοί Πίνακες οι οποίοι καθημερινά θα 
τοποθετούνται σε κοινόχρηστο ηλεκτρονικό δίσκο, που θα οριστεί, και θα αποστέλλονται και 
ηλεκτρονικά στα στελέχη της Υπηρεσίας (που θα οριστούν). 
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18.2 Το παραπάνω Ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και θα θεωρείται από τον αρμόδιο 
του ΟΣΕ κάθε 15 ημέρες για όλες τις ημέρες που προηγήθηκαν σε κάθε σελίδα του. Η Υπογραφή 
του Ημερολογίου από τον ΟΣΕ θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει το ημερολόγιο στους υπευθύνους του ΟΣΕ σε συνεννόηση μαζί 
τους έγκαιρα. 

18.3 Στο ημερολόγιο ο Ανάδοχος καταχωρεί τις βλάβες που αναγγέλλονται από τον ΟΣΕ. 

18.4 Το ημερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του Επόπτη της Σύμβασης και αντίγραφο 
παραδίδεται μηνιαία στην Υπηρεσία. 

 

19. Έλεγχοι και  επιθεωρήσεις  από την ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ 

Η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ δια των αρμοδίων στελεχών της, θα ελέγχει μέρος ή το σύνολο των εργασιών 
προγραμματισμένης συντήρησης που εκτελεί ο Ανάδοχος. 

Η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ θα οργανώνει ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις στο σύνολο των εγκαταστάσεων για να 
εξακριβώνει την τεχνική τους κατάσταση, την αποτελεσματικότητα της συντήρησης του Αναδόχου και την 
ασφαλή και ομαλή λειτουργία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στις επιθεωρήσεις. Η 
ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ, θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν ότι πρόκειται να 
πραγματοποιήσει επιθεώρηση. Η ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε  τέτοιου είδους 
τυχαίες επιθεωρήσεις όποτε τις κρίνει αναγκαίες. 

Μετά το τέλος κάθε επιθεώρησης, και εφόσον αυτό προκύπτει, θα παραδίδεται στον Ανάδοχο ένα έντυπο 
επιθεώρησης που θα απαριθμεί τις ενδεχόμενες ατέλειες και τις ενέργειες αποκατάστασης που πρέπει να 
γίνουν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώνει τις ατέλειες σε χρόνο που θα ορίζεται από την  
ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σε κάθε υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων του ΟΣΕ, 
όσον αφορά την πληρότητα της συντήρησης, την σωστή και ασφαλή λειτουργία των μηχανισμών, 
εξαρτημάτων και συστημάτων κ.λ.π. που είναι υποχρεωμένος να συντηρεί. 

 

20. Ειδικοί Όροι 

 

20.1 Ασφαλιστήριο  

Ο Ανάδοχος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήρια συμβόλαια 
από αναγνωρισμένη και νομίμως λειτουργούσα Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα και με τις εξής 
γενικές απαιτήσεις και ειδικούς όρους. 

 

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§2 του Ν.Δ. 400/1970. 

Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 
ασφαλιστήρια του Έργου. 

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις προβλεπόμενες, από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 
περιορισμούς κλπ., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε 
πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 
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Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος   άρθρου και 
των υπολοίπων Ειδικών Όρων και 

- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΟΣΕ. 

Η έγκριση του ΟΣΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των 
λοιπών Ειδικών Όρων. 

Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που 
είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται πριν από την 
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. Κατόπιν αιτήσεως της ΟΣΕ ΑΕ θα παρουσιάζει πρωτότυπη 
απόδειξη της εν λόγω πληρωμής και μετά τη θέση σε ισχύ ή την ανανέωση οποιοδήποτε ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου θα παρέχει πρωτότυπη απόδειξη της εν λόγω πράξεως καθώς και το ίδιο το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο ή/και οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο 
παρόν τεύχος. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 
για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των 
Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. 

Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, με 
δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να συνοδεύονται 
απαραίτητα και από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστήριων εταιριών, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. 

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΟΣΕ., 
υπόψη των διαγωνιζομένων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε / 
συνέταξε ως ανάδοχος. 

2) Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα 

- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές  

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

 Η υπό του ΟΣΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

3) Κατά την υποβολή των Ασφαλιστηρίων οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και 
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου, των Ειδικών 
Όρων περί "Ασφαλίσεων" του συγκεκριμένου έργου και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως 
και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις τούτου. 

4) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι θα συναφθούν οι ασφαλίσεις και θα διατηρούνται στα καθορισμένα 
ποσά κατά των ευθυνών που αναφέρονται στο παρόν. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
της ΟΣΕ ΑΕ, κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν δύναται να ακυρωθεί και/ ή καμία μείωση στα όρια 
ή στην κάλυψη δεν είναι δυνατή (συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αποτέλεσμα επεκτάσεων) 
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ούτε αυξήσεις σε απαλλαγές (εκπεστέα ποσά), ή σε εξαιρέσεις ούτε άλλη ουσιώδης μεταβολή θα 
πραγματοποιείται. 

Επισημαίνεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

 

1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση 
προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης 
της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. 

Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

Ειδικές Ρήτρες για τις Περιπτώσεις μη Συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις  Υποχρεώσεις του 

 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή 
αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται άμεσα και εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον ΟΣΕ σαν μη συμβατές με τις 
αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο ΟΣΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του 
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). 

Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον 
Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα και: 

να συμψηφίσει το σχετικό ποσό συμπεριλαμβανομένου των τόκων υπερημερίας, με την επόμενη 
πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις 
που έχει στα χέρια του. 

- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

- Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και 

- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό 
των ασφαλίστρων, ο ΟΣΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να 
καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά 
προηγούμενη ειδοποίησή του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΟΣΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 
προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με τα άνωθεν. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των 
ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα: 

-  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς  τον Ανάδοχο. 

- ή να την εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή 
βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

Ο ΟΣΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει 
με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΟΣΕ θα το 
εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 

Διαδικασία Ελέγχου από τον  ΟΣΕ της Επάρκειας των Ασφαλιστικών Συμβάσεων με   Ασφαλιστική 
Περίοδο Εκκινούσα από την Υπογραφή της Σύμβασης 

 

Κατά την  υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ΟΣΕ ΑΕ Βεβαίωση 
Ασφάλισης και εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα 
προσκομίσει στον ΟΣΕ το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μαζί με την εξοφλητική απόδειξη του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εάν ο Ανάδοχος δεν τα προσκομίσει στους προβλεπόμενους χρόνους του 
παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε αιτία, ο ΟΣΕ θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να συνάπτει 
οποιαδήποτε ασφάλιση που πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με το παρόν με δαπάνη του Αναδόχου, σε 
διαφορετική περίπτωση, ο ΟΣΕ δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης. 

  Ο έλεγχος από τον ΟΣΕ. των ασφαλιστικών συμβάσεων, των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από 
την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης, θα γίνει με την κατάθεσή τους.  

  

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις της παρακάτω παραγράφου. 

Ο έλεγχος από τον Ο.Σ.Ε. θα αφορά: 

- την φερεγγυότητα των προτεινομένων ασφαλιστικών εταιριών 

- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης 

Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις έτσι ώστε οι 
ασφαλιστικές συμβάσεις ούσες σύμφωνες με τους όρους του παρόντος άρθρου, να γίνουν δεκτές από τον 
Ο.Σ.Ε., θεωρείται ουσιαστικός λόγος για τον Ο.Σ.Ε. να μπορεί να συνάψει τα ασφαλιστήρια με 
ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

 

Ασφάλιση του Προσωπικού του Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
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Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αναδόχου 

Αντικείμενο ασφάλισης 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου ή/και των 
προστηθέντων του Κατά το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα έναντι Τρίτων συμπεριλαμβανομένου και 
του ΟΣΕ και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές 
βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή 
και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου του Έργου και διαφόρων άλλων 
ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια τ ων συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου και λαμβάνει χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα 
καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους, συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και 
οπουδήποτε αλλού στον χώρο των εργασιών όπου ασκεί την δραστηριότητα του. 

Συμπεριλαμβάνετε και η Αστική Ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, έκρηξη που θα 
προέλθει από τις εγκαταστάσεις ή/και την δραστηριότητα του Αναδόχου, από δική του υπαιτιότητα 
και η  Ευθύνη από την χρήση και λειτουργία ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων 
(Clarks, γερανοί, κλπ), για ζημιές που θα προκληθούν από την φόρτωση/εκφόρτωση και μεταφορά 
ανθρώπων και πραγμάτων. 

Συμπεριλαμβάνονται ζημιές προκαλούμενες εξ οποιασδήποτε αιτίας σε πρόσωπα ή πράγματα λόγω 
πτώσεων τμημάτων ή/και εξαρτημάτων αυτών έναντι οιουδήποτε ή/και ζημιές προκαλούμενες εξ 
οποιασδήποτε αιτίας σε πρόσωπα ή πράγματα λόγω αναφλέξεως, εκρήξεως ή οποιασδήποτε άλλης 
αιτίας έναντι οιουδήποτε. 

Επιπρόσθετα θα καλύπτονται οι δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες, έξοδα υπεράσπισης, αναλογούντες 
τόκοι, έξοδα πραγματογνωμόνων. 

 

(2) Καλύπτεται η εκ του Νόμου προβλεπόμενη Ευθύνη του Αναδόχου έναντι του προσωπικού που 
απασχολείται για την εκπλήρωση του έργου των φυλάξεων. Ειδικότερα θα καλύπτεται η 
"ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του, με την ιδιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
άρθρων 657, 658 και 932 του Αστικού Κώδικα για τις περιπτώσεις ατυχημάτων στο προσωπικό του 
και λαμβάνει χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, χώρους, συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον χώρο των 
εργασιών όπου ασκεί την δραστηριότητα του. 

Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την εξάντληση του 
συμβατικού χρόνου  παροχής της προβλεπόμενης στην παρούσα υπηρεσία ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη 
ημερομηνία ή ημερομηνίες που ευλόγως θα απαιτηθούν ή συμφωνηθούν με την ΟΣΕ ΑΕ χωρίς να 
περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Όρια Αποζημίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η  ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης και στο σύνολο της δωδεκάμηνης περιόδου 
ασφάλισης, θα είναι τα ακόλουθα: 

 

Γενική Αστική Ευθύνη  

Όρια Ευθύνης 

 
Σωματικές Βλάβες ή θάνατο τρίτων κατά άτομο  €500.000,00.- 
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Σωματικές Βλάβες ή θάνατο τρίτων ανά γεγονός  €1.000.000,00.- 

 
  

 
Υλικές Ζημιές Τρίτων  €500.000,00.- 

 

 
Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη 
δωδεκάμηνη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι 
Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι κατ' 
ελάχιστο. 

 

 

 

€1.000.000,00.- 

 

Εργοδοτική Ευθύνη 

Όρια Ευθύνης 

 
Σωματικές Βλάβες ή θάνατο κατά άτομο  €500.000,00.- 

 

 
Σωματικές Βλάβες ή θάνατο ανά γεγονός  €1.000.000,00.- 

 

 
Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη 
δωδεκάμηνη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης κατά την 
περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι κατ' ελάχιστο. 

 

 

€1.000.000,00.- 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

   

 

€1.000.000,00.- 

   

Απαλλαγές 

Γενική Αστική Ευθύνη : Ευρώ 500 σε κάθε Υλική Ζημιά  

Εργοδοτική Ευθύνη : Ευρώ 0 σε κάθε απαίτηση 

 

ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

     Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για αποζημίωση ζημιών οι οποίες οφείλονται σε συμβάντα  κατά την διάρκεια 
ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της σχετικής 
απαίτησης από τον Ασφαλιζόμενο. 

 

Ασφάλιση Μηχανημάτων/ Οχημάτων 

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και τα μεταφορικά 
μέσα εν γένει που χρησιμοποιούνται στο έργο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας για σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση, ούτε σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον ΟΣΕ Α.Ε. 
αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος/ οχήματος. 
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Ειδικοί Όροι που πρέπει να Περιλαμβάνονται στις Ασφαλιστικές Συμβάσεις του Έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που 
απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου 
Έργου, καθώς επίσης και ο ΟΣΕ. 

Ο ΟΣΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΟΣΕ (και /ή των 
Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις 
εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος "Διασταυρούμενη ευθύνη 
αλλήλων" (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζομένων φορέων. 

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά : 

- του Αναδόχου 

- και / ή των Συμβούλων του 

- και / ή του ΟΣΕ 

- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΟΣΕ Υπηρεσιών και /ή των Συμβούλων τους 

- και / ή μέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους 
ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι 
οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για 
βλάβη και /ή ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., 
που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα 
όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και 
χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση 
του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 
Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από 
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συμβούλων 
της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη 
ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με συστημένη 
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας, 
τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και /ή των Συμβούλων της και /ή 
του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος)". 

Εφαρμοστέο δίκαιο/ δικαιοδοσία είναι το Ελληνικό στα Δικαστήρια Αθηνών. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τονίζεται ότι στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα αναγραφεί ολόκληρο το Άρθρο των 
παρόντων Ειδικών Όρων με την προσθήκη «Κάθε όρος του παρόντος παραρτήματος του Ασφαλιστηρίου 
Συμβολαίου, ως ειδικός, υπερισχύει κάθε άλλου όρου ή διατάξεως του Συμβολαίου αυτού, που είναι 
αντίθετος, ολικώς ή μερικώς, κάθε δε τέτοιος όρος, που αναιρεί ή μειώνει την ευθύνη και την υποχρέωση 
της ασφαλιστικής εταιρείας προς αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι ανίσχυρος και θεωρείται μη 
γεγραμμένος». 
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20.2 Συντήρηση αλλαγών τροχιάς 

Στο σύμπλεγμα του ΕΚΘΠ υπάρχουν και υπόκεινται στη Συντήρηση 158 αλλαγές τροχιάς οι οποίες έχουν  

εξοπλιστεί με ηλεκτρικά χειριστήρια και ελέγχονται από το σύστημα σηματοδότησης. 

Η συντήρηση των αλλαγών τροχιάς διαχωρίζεται σε 2 επίπεδα : 

Επίπεδο 1 : συντήρηση του μηχανικού μέρους των αλλαγών ελαφριά συντήρηση του μηχανικού μέρους 

(βελόνες και συσκευή εξωτερικής μανδάλωσης). Η πλήρης συντήρηση εκτελείται σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο συντήρησης και αφορά στο σύνολο των αλλαγών που θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα 

σηματοδότησης κατά τη περίοδο συντήρησης (έως 30 τεμάχια).   

Η συντήρηση του χειριστηρίου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον : 

i. Έλεγχο των αποστατών (σύμφωνα με τους σιδηροδρομικούς  κανονισμούς). 

ii. Κάθε μήνα: έλεγχος της κανονικής λειτουργίας του χειροκίνητου χειρισμού έκτακτης ανάγκης . 

iii. Κάθε μήνα: έλεγχος της αρτιότητας των εξαρτημάτων ασφάλισης των βελονών. 

iv. Κάθε μήνα: λίπανση των ράβδων έλξης. 

v. Κάθε  τέσσερις  μήνες: έλεγχος  του  σήματος  της  θέσης  αλλαγής  των  τροχιών  και έλεγχος  ότι 

δεν έχουν υποστεί ζημιά η διάταξη και τα εξαρτήματα ασφάλισης . 

vi. Κάθε 6  μήνες οι διαδικασίες συντήρησης που περιγράφονται στο εγχειρίδιο συντήρησης  για τη 

συσκευή εξωτερικού ελέγχου αλλαγής τροχιάς 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. 

 

Επίπεδο 2 : συντήρηση του ηλεκτρικού χειριστηρίου μόνο και έλεγχος μανδάλωσης της αλλαγής, μια φορά 

σε κάθε εξάμηνο συντήρησης, για τις αλλαγές που δεν θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα 

σηματοδότησης κατά τη περίοδο συντήρησης. 

Η συντήρηση του χειριστηρίου γίνεται κάθε 6 μήνες περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον : 

i. Έλεγχο των αποστατών (σύμφωνα με τους σιδηροδρομικούς  κανονισμούς). 

ii. Έλεγχο της κανονικής λειτουργίας του χειροκίνητου χειρισμού έκτακτης ανάγκης  

iii. Έλεγχο της αρτιότητας των εξαρτημάτων ασφάλισης των βελονών. 

iv. Λίπανση των ράβδων έλξης. 

v. Έλεγχο  του  σήματος  της  θέσης  αλλαγής  των  τροχιών  και έλεγχος  ότι  δεν έχουν υποστεί ζημιά 

η διάταξη και τα εξαρτήματα ασφάλισης . 

vi. Εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης που περιγράφονται στο εγχειρίδιο συντήρησης  για τη 

συσκευή εξωτερικού ελέγχου αλλαγής τροχιάς 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. 

  

Η χρήση των αλλαγών τροχιάς θα αποδεικνύεται κάθε τρίμηνο από τον πίνακα δρομολογίων. Κατά την 

έναρξη της περιόδου συντήρησης και όχι πάνω από 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θα προσκομίσει τον Πίνακα Δρομολογίων και τον πίνακα Συμβιβαστών διαδρομών που θα 

αποδεικνύει ποιες αλλαγές εντάσσονται στο επίπεδο 1 και ποιες στο επίπεδο 2 της συντήρησης. Εφόσον 

χρησιμοποιηθούν κατά τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης περισσότερες διαδρομές, η κατάσταση των 

αλλαγών που υπόκεινται σε συντήρηση επιπέδου 1 θα τροποποιείται ανάλογα. 
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Ο ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση στις περιπτώσεις αύξησης των 

αλλαγών τροχιάς των αλλαγών τροχιάς που τυχόν ενταχθούν λόγω χρήσης στο επίπεδο συντήρησης 1 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
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20.3 Απαιτήσεις συντήρησης ΕΓΕ. 

 

20.3.1 Συντομογραφίες 

 

Συντομογραφία Προσδιορισμός 

Ε.Γ.Ε Εναέρια γραμμή επαφής 

D.I. Λεπτομερής επιθεώρηση (Detailed inspection) 

P.O. Περιοδική γενική επισκευή ( Periodic overhaul) 

I.V. Τιμή επέμβασης (Intervention value) 

 

20.3.2 Έγγραφα Αναφοράς 

• Διάγραμμα τμηματισμού (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D300-TGS-0015) 

• Οριζοντιογραφία ΕΓΕ Ανατολικό τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0001) 

• Οριζοντιογραφία ΕΓΕ Δυτικό τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0002) 

• Οριζοντιογραφία ΕΓΕ Βόρειο τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0003) 

• Διάγραμμα συνδεσμολογίας Ανατολικό τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0011) 

• Διάγραμμα συνδεσμολογίας Δυτικό τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0012) 

• Διάγραμμα συνδεσμολογίας Βόρειο τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0013) 

• Διάταξη γείωσης και προστασίας Ανατολικό τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0021) 

• Διάταξη γείωσης και προστασίας Δυτικό τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0022) 

• Διάταξη γείωσης και προστασίας Βόρειο τμήμα (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0023) 

• Τομές Εξοπλισμού Ζεύξης ΕΓΕ Τομέας ΚΣ1 (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0031) 

• Τομές Εξοπλισμού Ζεύξης ΕΓΕ Τομέας ΚΣ2 (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0032) 

• Τομές Εξοπλισμού Ζεύξης ΕΓΕ Τομέας ΚΣ3 (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0033) 

• Τομές Εξοπλισμού Ζεύξης ΕΓΕ Τομέας ΚΣ 1,10 (Κωδ. Αναφ.: TFC-330-D400-TGS-0034) 

• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΕ 25KV (Κωδ. Αναφ.: TFC-
354-S400-TGS-0001-1) 

 

20.3.3 Ταξινόμηση των δραστηριοτήτων συντήρησης 

 

Ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν, οι λειτουργίες συντήρησης χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Προληπτική συντήρηση, 
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• Διορθωτική συντήρηση, 

• Βελτιωτική συντήρηση. 

 

20.3.3.1 Προληπτική συντήρηση κύριας σιδηροτροχιάς (γραμμής) 

 

Η επιδίωξη της προληπτικής συντήρησης είναι να ελαττώσει την πιθανότητα βλάβης ή υποβαθμισμένης 
λειτουργίας του συστήματος, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ικανοποιούν τα επιθυμητά επίπεδα λειτουργίας 
από άποψη αξιοπιστίας και ασφάλειας. 

Τρόποι έναρξης των δραστηριοτήτων προληπτικής συντήρησης 

Η έναρξη μιας δραστηριότητας προληπτικής συντήρησης μπορεί να ξεκινήσει  με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: 

• συστηματικά, 

• ευκαιριακά, 

• προγραμματισμένα. 

Συστηματική προληπτική συντήρηση 

Η συστηματική προληπτική συντήρηση εκτελείται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε 
χρόνους, οι οποίοι προκύπτουν από το βαθμό χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων και τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Για παράδειγμα: 

• τον αριθμό των περασμάτων του παντογράφου για ένα μονωτήρα τμηματισμού, 

• τον βαθμό ρύπων για το καθάρισμα των μονωτήρων.   

Το επίπεδο χρήσης στο οποίο υπόκεινται οι εγκαταστάσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν  κατά τον υπολογισμό των 
θεωρητικών χρόνων, με ταξινόμηση των γραμμών σε πέντε κατηγορίες. 

 Ο παρακάτω πίνακας 1 δίδει την ταξινόμηση των γραμμών σε κατηγορίες ως συνάρτηση του μέσου όρου 
των περασμάτων του παντογράφου ανά ημέρα και της οριακής ταχύτητας του συρμού.  

 

Ταχύτητα (V) V< 120 
  

Παντογράφου 
 

 

  
P<60 A 

  

  
60<P<100 Β 

  

 
Πίνακας 1: Ταξινόμηση των γραμμών 

 

Ευκαιριακή προληπτική συντήρηση 

Οι συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν στην ευκαιριακή προληπτική συντήρηση είναι οι παρακάτω:  

• υπέρβαση προκαθορισμένων οριακών τιμών, 

• ακραίες κλιματολογικές συνθήκες, 
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• αλλοίωση που γίνεται αντιληπτή οπτικά, ακουστικά. 

Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση 

Η προληπτική συντήρηση μπορεί να αποφασιστεί σαν αποτέλεσμα ανάλυσης των παραμέτρων που 
δείχνουν ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι σημαντικά υποβαθμισμένη. Σε αυτή την περίπτωση 
μιλάμε για προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση, η οποία προγραμματίζεται πάντα σε 
μακροπρόθεσμη βάση. 

Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει: 

1) προγραμματισμένη αντικατάσταση του αγωγού επαφής, που ξεκινά βάσει του δελτίου φθορών του 
αγωγού επαφής,  

2) προγραμματισμένη συστηματική αντικατάσταση διαφόρων τύπων εξοπλισμού, που είναι μέρος της 
διαδικασίας ανακαίνισης ή τροποποίησης του συστήματος. 

Διαδικασίες προληπτικής συντήρησης 

Οι διαδικασίες προληπτικής συντήρησης συνίστανται στα εξής: 

• Παρακολούθηση, 

• Τεχνικός έλεγχος και φροντίδα, 

• Επεμβάσεις. 

 

a. Παρακολούθηση 

Οπτική επιθεώρηση ή άλλοι έλεγχοι πραγματοποιούνται ως μέρος των κύκλων επιθεώρησης που 
εκτελούνται με τα πόδια, με συρμό, με όχημα παρακολούθησης επί γραμμής, ή με καταγραφικό όχημα επί 
γραμμής. Οι οδηγίες παρακολούθησης προτείνουν ένα κατάλογο σημείων ελέγχου καθώς και διαγνωστικά 
κριτήρια.  

Αυτές οι επιθεωρήσεις ή έλεγχοι θα ακολουθούνται από μια ανάλυση.  

Η παρακολούθηση μπορεί να ταξινομηθεί σε τρία επίπεδα παρακολούθησης: 

• επίπεδο παρακολούθησης 1, 

• επίπεδο παρακολούθησης 2, 

• επίπεδο παρακολούθησης 3. 

Επίπεδο παρακολούθησης 1: 

Το επίπεδο παρακολούθησης 1 συνίσταται σε παρατηρήσεις που γίνονται από κάθε μέλος του τεχνικού 
προσωπικού. Παράδειγμα: 

• μηχανοδηγοί, 

• προσωπικό συντήρησης επιδομής. 

Αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να αναφέρονται στο σύνολο των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής έλξης, αλλά 
δεν συνιστούν το αντικείμενο ενός δελτίου αναφοράς. Το κάθε μέλος μιας ομάδας εργασίας οφείλει 
απλώς να πληροφορεί τον άμεσο προϊστάμενο του. 

Επίπεδο παρακολούθησης 2: 

Το επίπεδο παρακολούθησης 2 συνίσταται σε συστηματικούς κύκλους επιθεωρήσεων. Αυτοί οι κύκλοι 
επιθεωρήσεων πραγματοποιούνται από το προσωπικό συντήρησης που έχει εκπαιδευτεί ανάλογα. 
Υπάρχουν δύο τύποι κύκλων επιθεώρησης οι οποίοι οδηγούν στη σύνταξη δελτίου αναφοράς (βλέπε 
παράρτημα 2 και 3).  
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Περιβαλλοντικοί κύκλοι επιθεώρησης: Αυτοί οι κύκλοι είναι συστηματικοί. Συνίστανται σε παρατηρήσεις 
από την επιφάνεια του εδάφους για τον εντοπισμό: 

• δυσλειτουργιών και πιθανής ύπαρξης κινδύνου στη λειτουργία των εγκαταστάσεων σαν αποτέλεσμα 
της κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, για παράδειγμα: 

- δένδρα που δημιουργούν επικίνδυνη κατάσταση, 

- υπερβολική βλάστηση, κ.λ.π., 

• στοιχείων της αλυσοειδούς που βρίσκονται σε μη κανονική θέση, 

• ξένων αντικειμένων επί της αλυσοειδούς ή επί των προστατευτικών κατασκευών, για παράδειγμα: 

- φωλιές πουλιών, 

- πλαστικά καλύμματα, 

• σπασίματα, ρωγμές ή απουσία υλικών, 

• ασυνήθης συμπεριφορά της αλυσοειδούς στο σημείο επαφής της με τον παντογράφο. 

 

Κύκλοι επιθεώρησης μέσω οχήματος: Αυτοί οι κύκλοι είναι  συστηματικοί. Συνίστανται σε παρατήρηση 
της αλυσοειδούς και του περιβάλλοντος της από την καμπίνα του οχήματος. Πραγματοποιούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά την άνοιξη και στις αρχές του φθινοπώρου.  

 

Επίπεδο παρακολούθησης 3: 

Το επίπεδο παρακολούθησης 3 αποτελείται από συστηματικούς κύκλους επιθεώρησης που 
πραγματοποιούνται από προσωπικό εξειδικευμένο στη διάγνωση της κατάστασης της αλυσοειδούς και 
στην αξιολόγηση πιθανών αλλαγών.   

 Εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης: Αυτοί οι κύκλοι επιτρέπουν στους παρατηρητές, τοποθετημένους στο 
επίπεδο της αλυσοειδούς, να πραγματοποιήσουν μια πιο προσεκτική οπτική επιθεώρηση από την 
περιβαλλοντική επιθεώρηση.  

Σχεδιάζονται για να επιτρέπουν τον εντοπισμό: 

• μη κανονικής θέσης στοιχείων της αλυσοειδούς, 

• σπασίματα, ρωγμές ή απουσία υλικών, 

• επιφανειακής φθοράς του αγωγού επαφής, 

• εκτροπών των μονωτήρων, 

• ασυνήθιστων φθορών, 

• λανθασμένων ρυθμίσεων, 

• ενδείξεων σχηματισμού τόξου, 

• δυσλειτουργιών και πιθανής ύπαρξης κινδύνου στη λειτουργία των εγκαταστάσεων σαν αποτέλεσμα 
της κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, 

• ξένων αντικειμένων επί της αλυσοειδούς και επί των προστατευτικών κατασκευών. 

Ο εναέριος κύκλος επιθεώρησης δίδει επίσης τη δυνατότητα καταγραφής των φυσικών χαρακτηριστικών 
της αλυσοειδούς (ύψος και στατική απόκλιση από τον άξονα της γραμμής, πάχος του αγωγού επαφής). 

Οι κύκλοι επιθεώρησης ακολουθούνται από: 

• προσχέδιο "δελτίου αναφοράς κύκλου εναέριας επιθεώρησης (βλέπε παράρτημα 4)", 

• εκτύπωση και ανάλυση της καταγραφής των φυσικών χαρακτηριστικών της αλυσοειδούς.   
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Αυτές οι καταγραφές θα πρέπει να προσαρτηθούν στο "δελτίο του εναέριου κύκλου επιθεώρησης". 

Κύκλοι επιθεώρησης αντίξοων καιρικών συνθηκών: Αυτοί είναι κύκλοι ευκαιριακής επιθεώρησης. 
Ξεκινούν, με αφορμή τις κλιματολογικές συνθήκες, όπως: 

 

Α) Υπερβολική θερμοκρασία:  

Αυτός ο κύκλος επιθεώρησης γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο, μόλις πιάσει το πρώτο κύμα καύσωνος και 
οποτεδήποτε η θερμοκρασία περιβάλλοντος φαίνεται ότι ξεπερνά τους 35°C.  

Τα σημεία που πρέπει να επιθεωρηθούν είναι: 

1 αλυσοειδείς πάνω από σιδηροδρομικές αλλαγές, 

2 υπερφορτωμένα ανοίγματα (παρουσία μονωτήρων τμηματισμού), 

3 ανοίγματα πού φέρουν αγκύρωση, 

4 συστήματα τάνυσης,  

5 εγκαταστάσεις όπου η μηχανική τάνυση των αγωγών έχει τροποποιηθεί λόγω εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους 12 μήνες.  

Κάθε κύκλος επιθεώρησης πρέπει να καταλήγει στην έκδοση ενός δελτίου επιθεώρησης.  

Β) Παγωνιά:  

Η παρουσία πάχνης ή πάγου μπορεί να προκαλέσει την έναρξη κύκλων επιθεώρησης.  

 

b. Δραστηριότητες τεχνικών ελέγχων και φροντίδας 

 

Στους τεχνικούς ελέγχους περιλαμβάνονται: 

• Μέτρηση διαστάσεων, με ή χωρίς αποσυναρμολόγηση, 

• Έλεγχοι λειτουργίας. 

• Στις φροντίδες περιλαμβάνονται: 

• καθαρισμός, 

• λίπανση, 

• εφαρμογή προστατευτικών προϊόντων, 

• επαναρρυθμίσεις εφ’ όσον κρίνονται αναγκαίες. 

 

Αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν τα παρακάτω σημεία: 

1 μονωτήρες τμηματισμού, 

2 συσκευές τάνυσης, 

3 τμήματα αλυσοειδούς πάνω από αλλαγές (turnout), 

4 διακοπτικός εξοπλισμός,(αποζεύκτες, διακόπτες φορτίου), 

5 πάχος αγωγού επαφής εφόσον αυτό δεν μετράται αυτόματα, 

6 ύψος γραμμής επαφής σε σχέση με τις κατασκευές πολιτικού μηχανικού εφόσον αυτό δεν 
μετράται αυτόματα, 

7 καθαρισμός των μονωτήρων, ανάλογα με τη στάθμη και τον τύπο των ρύπων,  
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8 μετασχηματιστές τάσης / έντασης. 

 

c. Επεμβάσεις 

 

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα: 

1. προγραμματισμένες επεμβάσεις, 

2. προσχεδιασμένες επεμβάσεις. 

 

Στους τεχνικούς ελέγχους περιλαμβάνονται: 

• Μέτρηση διαστάσεων, με ή χωρίς αποσυναρμολόγηση, 

• Έλεγχοι λειτουργίας. 

 

Στις φροντίδες περιλαμβάνονται: 

• καθαρισμός, 

• λίπανση, 

• εφαρμογή προστατευτικών προϊόντων, 

• επαναρρυθμίσεις εφ’ όσον κρίνονται αναγκαίες. 

 

Αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν τα παρακάτω σημεία: 

1. μονωτήρες τμηματισμού, 

2. συσκευές τάνυσης, 

3. τμήματα αλυσοειδούς πάνω από αλλαγές (turnout), 

4. διακοπτικός εξοπλισμός, (αποζεύκτες, διακόπτες φορτίου), 

5. πάχος αγωγού επαφής εφόσον αυτό δεν μετράται αυτόματα, 

6. ύψος γραμμής επαφής σε σχέση με τις κατασκευές πολιτικού μηχανικού εφόσον αυτό δεν 
μετράται αυτόματα, 

7. καθαρισμός των μονωτήρων, ανάλογα με τη στάθμη και τον τύπο των ρύπων,  

8. μετασχηματιστές τάσης / έντασης. 

 

Προγραμματισμένες επεμβάσεις 

Αυτές είναι επεμβάσεις συστηματικής προληπτικής συντήρησης. Περιλαμβάνουν: 

➢ μια διάγνωση που στο εξής θα αναφέρεται σαν Λεπτομερής επιθεώρηση (DI),                                        

➢ ενέργεια που γίνεται για την επίτευξη τιμών στόχων, και ονομάζεται Περιοδική Γενική Επισκευή 
(PO) 

 

Α) Λεπτομερής επιθεώρηση (DI): 
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Ο σκοπός της λεπτομερούς επιθεώρησης είναι να επιτύχει μια διάγνωση για την κατάσταση των 
εγκαταστάσεων και να καθορίσει τους πόρους που απαιτούνται για μια "Περιοδική Γενική Επισκευή" 
καταγράφεται σε φόρμα ελέγχου (βλέπε παράρτημα 5). 

Περιλαμβάνει: 

• Εντοπισμό και ποσοτικοποίηση των δυσλειτουργιών,  

• Αναγνώριση των αιτίων των δυσλειτουργιών, 

• Ανάλυση των συγκεντρωμένων πληροφοριών. 

 

Β) Περιοδική Γενική Επισκευή (PO): 

Αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής βελτιστοποίησης μέσω της ομαδοποίησης των 
επεμβάσεων ανά τμήμα γραμμής, έτσι ώστε οι επεμβάσεις αυτές να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
μιας περιορισμένης χρονικής περιόδου. 

  

Αυτή η διαδικασία απαιτεί σημαντικές οργανωτικές και εφοδιαστικές διευκολύνσεις.  

Οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Περιοδικής Γενικής Επισκευής 
καθορίζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

• προτάσεις για επιδιορθώσεις που θα αποφασιστούν κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς 
επιθεώρησης,  

• προτάσεις για την αντικατάσταση του αγωγού επαφής, 

• τους διαθέσιμους πόρους. 

 

                                                    ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΛΥΣΟΕΙΔΕΙΣ 

Κατηγορία εγκαταστάσεων A B 

Λεπτομερής επιθεώρηση  
(δειγματοληπτικός έλεγχος) 

Προηγείται της Περιοδικής Γενικής 
Επισκευής κατά 2 έτη 

Περιοδική γενική επισκευή 6 έως 9 έτη 5 έως 8 έτη 

 
 

Προσχεδιασμένες επεμβάσεις: (Αντικατάσταση του Αγωγού Επαφής) 

Οι τοπικοί προϊστάμενοι θα κάνουν μια προσπάθεια, όσο αυτό είναι δυνατόν, να προγραμματίσουν την 
αντικατάσταση του αγωγού επαφής κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων περιοδικής γενικής επισκευής.  

Ωστόσο, προσωρινές επεμβάσεις (με συνδέσμους σύσφιξης, μούφες, επισκευαστικούς μανδύες, κ.λ.π.) 
μπορεί να γίνουν εάν ξεπεραστεί η τιμή επέμβασης (I.V.). 

 

Προληπτική συντήρηση στις αλλαγές (turnouts) 

Η προληπτική συντήρηση στις αλλαγές με δευτερεύουσες γραμμές περιλαμβάνει: 

•  Περιβαλλοντικούς κύκλους επιθεώρησης (ΕΙR), 

• Τεχνικούς ελέγχους και φροντίδες (TCS). 

Για τις δευτερεύουσες γραμμές που γειτνιάζουν με κύριες, οι τοπικοί υπεύθυνοι μπορούν να 
αποφασίσουν επιπρόσθετες εργασίες: 
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• κύκλους επιθεώρησης για αντίξοες καιρικές συνθήκες, 

• εναέριους κύκλους επιθεώρησης, 

• προγραμματισμένες επεμβάσεις.  

  

 

20.3.3.2 Διορθωτική Συντήρηση 

 

Ο σκοπός της διορθωτικής συντήρησης είναι να αποκαταστήσει γρήγορα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες 
λειτουργίας.  

Κατά τη διάρκεια της «βάρδιας», θα πρέπει να είναι δυνατή κάθε στιγμή η επικοινωνία με την ομάδα 
συντήρησης της ΕΓΕ. Για το χρονικό διάστημα πέραν της «βάρδιας», ο αρμόδιος χειριστής επικοινωνεί με 
την ομάδα συντήρησης που είναι σε επιφυλακή.   

Η διορθωτική συντήρηση πρέπει να λάβει υπόψη τους παρακάτω πόρους: 

• ανθρώπινους και υλικούς πόρους για κάθε ομάδα,  

• υλικούς πόρους, συρμούς έκτακτης ανάγκης, συρμούς εξοπλισμένους με μηχανικά εφόδια, κλπ.  

• κλήση για παροχή ενισχύσεων, εάν είναι αναγκαίο,  

• κατάληψη γραμμής και αίτηση της απαιτούμενης άδειας για την εκτέλεση των εργασιών.  

 

Σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους χρόνους, ο αρμόδιος ρυθμιστής (έλξης ή/και κυκλοφορίας) θα πρέπει 
να αποφασίσει κατά πόσον θα δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος με: 

•  αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε υποβαθμισμένη κατάσταση λειτουργίας, 

• αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, 

• επισκευή. 

Η διορθωτική συντήρηση μπορεί να είναι: 

1. Αντιμετώπιση προβλήματος, 
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2. Επισκευή. 

Αντιμετώπιση προβλήματος (επισκευή έκτακτης ανάγκης) 

Αυτή συνίσταται σε μια προσωρινή επισκευή των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής έλξης και αποσκοπεί στο να 
επιτρέψει στον ρυθμιστή κυκλοφορίας/έλξης,  να πραγματοποιήσει την αποστολή του το συντομότερο 
δυνατόν, σε κανονική ή υποβαθμισμένη κατάσταση λειτουργίας. 

 Παράδειγμα: 

Kαθαρισμός του περιτυπώματος και έγκριση της κυκλοφορίας στην περιοχή κυκλοφορίας με τον 
παντογράφο κατεβασμένο.  

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή στο συντομότερο δυνατό χρόνο.  

 

Επισκευή 

Με τον όρο «επισκευή» νοείται η επαναφορά του εξοπλισμού στην κανονική λειτουργική του κατάσταση. 
Η επιλογή του χρόνου επισκευής γίνεται σε συνεργασία με τον ρυθμιστή, αφού καθοριστούν οι 
απαιτούμενοι πόροι. Αυτό θα επιτρέψει στις εγκαταστάσεις να επιστρέψουν στην προκαθορισμένη 
κατάσταση λειτουργίας. 

Ανατροφοδότηση δεδομένων  

Κάθε περιστατικό θα καταγράφεται σε φόρμα αναφοράς μαζί με την αντίστοιχη δράση για την 
αντιμετώπισή του. Όλες οι ενδείξεις που συμβάλουν στην ταυτοποίηση των αιτιών του προβλήματος θα 
αναλύονται.  

 

Η καταγραφή  και ανάλυση αυτών των πληροφοριών θα βοηθήσει στη αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων 
στο μέλλον. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορεί να 
οδηγήσουν σε προτάσεις αναβάθμισης εξοπλισμού ή και ολόκληρων διατάξεων εγκαταστάσεων, οι οποίες 
θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της βελτιωτικής συντήρησης. 
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20.3.4 Πίνακας επεμβάσεων προληπτικής συντήρησης 

Η θεωρητική συχνότητα των διαδικασιών παρακολούθησης, τεχνικών ελέγχων και φροντίδας του 
εξοπλισμού της αλυσοειδούς δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κατηγορία Εγκατάστασης A/B 

Π
α

ρ
α

κ
ο

λ
ο

ύ
θ
η

σ
η

 

Περιβαλλοντικοί κύκλος επιθεώρησης 3 μήνες 

Κύκλοι επιθεώρησης μέσω οχήματος 6 μήνες 

Εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης 6 μήνες 

Εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης με γεωμετρικές μετρήσεις 
(υψόμετρο, πλευρική απόκλιση) 

6 μήνες 

Οπτική επιθεώρηση μονωτήρα τμηματισμού 
 

2 μήνες 
 

Τ
ε
χ

ν
ικ

ό
ς
 έ

λ
ε
γ

χ
ο

ς
 

κ
α

ι 
ε
π

ιδ
ιό

ρ
θ
ω

σ
η

 

Συσκευή τάνυσης 1 χρόνο 

Αποζεύκτης 1 χρόνο 

Διακόπτης Φορτίου 1 χρόνο 

ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Αντιμετώπιση 
προβλήματος 

Επισκευή 

Ανατροφοδότηση 
δεδομένων 
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Κατηγορία Εγκατάστασης A/B 

Μονωτήρας τμηματισμού 1 χρόνο 

Καθάρισμα μονωτήρων σε σταθμούς, τούνελ, κάτω από 
γέφυρες 

4 μήνες 
(σε αναλογία με το βαθμό 

ρύπων) 

Καθάρισμα μονωτήρων εκτός γραμμών 
1 χρόνο 

(σε αναλογία με το βαθμό 
ρύπων) 

Μετασχηματιστής τάσης 
Μετασχηματιστής έντασης 

1 χρόνο 

 

20.3.5 Λίστα ελέγχου εξοπλισμού 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (πεζοπόρο 
τμήμα) 

Κατά τη διάρκεια των περιβαλλοντικών κύκλων, ο εξοπλισμός της ΕΓΕ επιθεωρείται και καταγράφονται οι 
απαιτούμενες παρεμβάσεις. Η επιθεώρηση γίνεται «δια γυμνού οφθαλμού» αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα πχ κιάλια. 

Θεμέλια 

• Παραλληλεπίπεδο θεμέλιο στύλου, 

• Κυλινδρικό θεμέλιο στύλου, 

• Θεμέλιο αγκύρωσης. 

• Αγκύρια 

Ιστός 

• Κυρίως Ιστός, 

• Εξαρτήματα και εξοπλισμός Ιστού, 

• Πλάκα έδρασης Ιστού, 

• Πινακίδα Αρίθμησης Ιστού. 

Εξαρτήματα 

• Δοκός Πλαισίου, 

• Δοκίδα στήριξης κονσόλας, 

• Στηρίγματα κονσόλας, 

• Μονωτήρες κονσόλας, 

• Άνω σωλήνας κονσόλας, 

• Εξαρτήματα άνω σωλήνα, 

• Βραχίονας επαναφοράς, 

• Εξαρτήματα βραχίονα επαναφοράς, 

• Ανάρτηση βραχίονα επαναφοράς, 

• Μονωτήρας τροφοδότη. 

Αγωγοί 
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• Αγωγός επαφής, 

• Φέρον αγωγός, 

• Αγωγός αγκύρωσης μέσου σημείου, 

• Αγωγός επιστροφής, 

• Τροφοδότης εάν υπάρχει. 

• Εύκαμπτος χαλκός ηλεκτρικών συνδέσεων 

Αγκυρώσεις 

• Αντηρίδα 

• Εξαρτήματα σύνδεσης του στύλου αγκύρωσης με την αντηρίδα, 

• Εξαρτήματα αγκύρωσης, 

• Μονωτήρες, 

• Μηχανισμός τάνυσης, 

• Αντίβαρο, 

• Βάση αντιβάρου, 

• Οδηγοί αντιβάρου, 

• Καλώδιο συγκράτησης αντιβάρου. 

Εξοπλισμός γραμμής 

• Αναρτήρες, 

• Ηλεκτρικές συνδέσεις, 

• Εξαρτήματα τερματισμού. 

Μονωμένη επικάλυψη (μη εφαρμόσιμο στο ΕΚΘΠ) 

• Αναρτήρες, 

• Μονωτήρες, 

• Αγωγοί, 

• Εξαρτήματα, 

• Διεπαφή αγωγών, 

• Ηλεκτρικές ενώσεις, 

• Αποζεύκτες. 

Μη μονωμένη επικάλυψη 

• Αναρτήρες, 

• Μονωτήρες, 

• Αγωγοί, 

• Εξαρτήματα, 

• Διεπαφή αγωγών, 

• Ηλεκτρικές ενώσεις, 

Σιδηροδρομικές αλλαγές 
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• Αναρτήρες, 

• Μονωτήρες, 

• Αγωγοί, 

• Εξαρτήματα, 

• Διεπαφή αγωγών, 

• Ηλεκτρικές ενώσεις, 

• Μονωτήρας τμηματισμού. 

Μονωτήρας τμηματισμού 

• Σκελετός, 

• Μονωτήρες, 

• Καλώδιο και σύστημα τάνυσης, 

• Πέδιλα, 

• Διχαλωτή περιλαιμιώδης υποδοχή, 

• Αγωγός επαφής, 

• Φέρον καλώδιο και επένδυση. 

Διακόπτης  

• Μονωτήρες, 

• Μαχαίρια, 

• Κιβώτιο ελέγχου, 

• Μηχανισμός χειροκίνητου ελέγχου, 

• Ηλεκτρικός χειρισμός, 

• Κινητήρες ελέγχου, 

• Στηρίγματα και εξαρτήματα , 

• Βάση διακόπτη 

• Σχάρα, 

• Ισοδυναμικές συνδέσεις, 

• Σύστημα μανδάλωσης, 

• Συνδέσεις. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Οι εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης είναι συστηματικές λειτουργίες πραγματοποιούμενες από επιθεωρητές 
ειδικευμένους στη διάγνωση της κατάστασης της αλυσοειδούς και την εκτίμηση των απαιτούμενων 
αλλαγών. 

  

Οι εναέριοι κύκλοι επιθεώρησης επιτρέπουν στους επιθεωρητές που βρίσκονται γύρω από την αλυσοειδή 
να πραγματοποιήσουν πιο επισταμένη οπτική παρατήρηση από αυτήν που γίνεται κατά τους κύκλους της 
περιβαλλοντικής επιθεώρησης.   
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Η οπτική επιθεώρηση που γίνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου αυτού χρησιμεύει στον καθορισμό των 
απαιτούμενων επεμβάσεων. Αυτές θα καταγραφούν σε ένα δελτίο του κύκλου επιθεώρησης (βλέπε 
Παράρτημα 4). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Οι εργασίες τεχνικού ελέγχου είναι εργασίες προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν με ή 
χωρίς αποσυναρμολόγηση, με διαστάσεις που δίδονται σε διαγράμματα θεωρητικά ή συναρμολόγησης ή 
στα πρότυπα. 

 

Αυτές οι εργασίες τεχνικού ελέγχου χρησιμεύουν στον καθορισμό των επεμβάσεων που απαιτούνται σε 
συνάρτηση με τις οδηγίες συντήρησης. Αυτές καταχωρούνται σε ένα δελτίο τεχνικού ελέγχου (βλέπε 
Παραρτήματα 6 και 7). 

 

Κατά τη διάρκεια των τεχνικών ελέγχων, οι τεχνικοί της αλυσοειδούς θα επιβεβαιώσουν και θα 
εντοπίσουν τα σφάλματα ρύθμισης, τις φθορές ή τη γήρανση στις παρακάτω εγκαταστάσεις: 

Ιστός 

Πρόκαμψη Ιστού. 

Εξαρτήματα 

• Κατασκευαστικό ύψος του αγωγού επαφής στη θέση ανάρτησης, 

• Υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών αναρτήσεων, 

• Πλευρική απόκλιση του αγωγού επαφής σε σχέση με τον άξονα της γραμμής, 

• Ύψος του φέροντος αγωγού, 

• Πλευρική απόκλιση του φέροντος αγωγού, 

• Απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο του βραχίονα ρύθμισης, 

• Διαστάσεις μεταξύ αγωγού επαφής και βραχίονα ρύθμισης, 

• Ύψος του εξαρτήματος στερέωσης του βραχίονα επαναφοράς, 

• Απόκλιση ως προς την κατακόρυφο των περιστρεφόμενων στοιχείων, 

• Κατακόρυφη διευθέτηση των εξαρτημάτων, 

• Φθορά στην αρπάγη του βραχίονα επαναφοράς χωρίς αποσυναρμολόγηση, 

• Φθορά στην αρπάγη του βραχίονα επαναφοράς με αποσυναρμολόγηση, 

• Μετατόπιση εξαρτημάτων ως προς το διαμήκη άξονα, ( διάσταση « D »). 

Αγωγός επαφής 

• Πάχος αγωγού επαφής, 

Φέρον αγωγός 

• Σπασμένα συρματίδια, 

• Έλεγχος των αποστάσεων μόνωσης μεταξύ αγωγών. 

Διάταξη τανύσεως 

• Σχέση μεταξύ των διαστάσεων « X » και « Y » (βλέπε Παράρτημα 6), 

• Ρύθμιση του τερματικού θέρους (διάσταση « Y ») (βλέπε Παράρτημα 6), 



 

Σελίδα 135 

• Σπασμένα συρματίδια συρματόσχοινου, 

• Συναρμολόγηση της αρπάγης αγκύρωσης, 

• Αντίβαρο. 

Αναρτήρες 

• Κατανομή αναρτήρων στο άνοιγμα ανάμεσα σε δύο στύλους, 

• Μήκος αναρτήρων, 

• Κλίση αναρτήρων, 

• Σπασμένα συρματίδια του αναρτήρα , 

• Φθορά στις αρπάγες του αναρτήρα. 

Ηλεκτρικές ενώσεις 

• Ύπαρξη ηλεκτρικών συνδέσεων, 

• Κλίση των συνδέσεων, 

• Σπασμένα συρματίδια στους αγωγούς των ηλεκτρικών συνδέσεων. 

Αγκυρώσεις 

• Ύψος αγκύρωσης των αγωγών. 

Μη μονωμένη επικάλυψη 

• Ανύψωση του αγωγού επαφής, 

• Υψομετρική διαφορά των αγωγών επαφής στον αξονικό στύλο, 

• Κατάσταση αναρτήρων, 

• Θέση αναρτήρων στο άνοιγμα μεταξύ στύλων, 

• Μήκος αναρτήρων, 

• Ύψη αγκύρωσης, 

• Εξαρτήματα, 

• Ηλεκτρικές ενώσεις, 

• Διάταξη τάνυσης. 

Σιδηροδρομικές αλλαγές 

• Ανύψωση του αγωγού επαφής (βλέπε Παράρτημα 7), 

• Ύψη των αγωγών επαφής (βλέπε Παράρτημα 7), 

• Απόκλιση του αγωγού επαφής ως προς τον άξονα της γραμμής (βλέπε Παράρτημα 7), 

• Διαστάσεις αλυσοειδούς, 

• Εξαρτήματα, 

• Μονωτήρες τμηματισμού, 

• Ηλεκτρικές συνδέσεις, 

• Διατάξεις τάνυσης, 

• Ύψη αγκύρωσης, 

• Αναρτήρες. 
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Αγκύρωση μέσου σημείου 

• Ύψη αγκύρωσης, 

• Κατάσταση αγωγών. 

Μονωτήρας τμηματισμού 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. (Παράρτημα 8) 

Αποζεύκτης και Διακόπτης Φορτίου 

Σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο:  

TFC-354-S400-TGS-0001-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΕ 25KV.  

Μετασχηματιστής Τάσης 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. (Παράρτημα 9) 

Μετασχηματιστής Έντασης 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. (Παράρτημα 10) 

 

20.3.6 Ασφάλεια 

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής έλξης σχεδιάζεται έτσι που να περιλαμβάνει τρεις 
παραμέτρους: 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ 

Το τμήμα συντήρησης της αλυσοειδούς είναι επιφορτισμένο να διατηρεί όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας και, εάν είναι αναγκαίο, να εξασφαλίζει τη συμφωνία με νέους κανονισμούς θεσπιζόμενους 
από Υπουργικές αποφάσεις. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η ασφάλεια προσωπικού θα περιλαμβάνει προστασία έναντι των παρακάτω κινδύνων: 

• Σιδηροδρομική κίνηση,  

• Εναέριες εργασίες, 

• Ηλεκτρικό ρεύμα. 

Το προσωπικό που τα καθήκοντα του απαιτούν να βρίσκεται πλησίον της γραμμής πρέπει να έχουν 
περάσει από την διαδικασία εκπαίδευσης. 

Απαραίτητοι κανονισμοί για την ασφάλεια του προσωπικού: 

1 Πάντα πρέπει να θεωρείται ότι η ΕΓΕ είναι σε τάση  

2 Ποτέ να μην πλησιάσει σε τμήματα υπό τάση ή σε κάτι που μπορεί να είναι συνδεδεμένο στα 
τμήματα αυτά. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Οι αρμόδιοι ρυθμιστές κυκλοφορίας και έλξης είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ασφάλειας στην 
κυκλοφορία συρμών σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς. Για κάθε επέμβαση, ακολουθούνται οι 
σχετικές διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια σε σιδηροδρομική κίνηση. 
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20.3.7 Ειδικά εργαλεία 

Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός για την ομάδα συντήρησης. 

 

Εργαλεία ΕΓΕ 

Γειωτές και  ελεγκτές (ονομαστικής τάσης 25kV) 

Εργαλεία ευθυγράμμισης ΕΓΕ 

  -  Μηχανισμός με ράουλα για καμπυλότητες 

  -  Μηχανισμός με έμβολο για κυρτώσεις 

  - Λαβή για διόρθωση στρέψης της γραμμής επαφής  

Πρέσα με διάφορες μήτρες 

  - για αγωγό επιστροφής 

  - για διακοπτικό υλικό 

Ψαλίδι κοπής γραμμής επαφής 

Ψαλίδι κοπής για αναρτήρες 

Παλάνγκο 

 

20.3.8 Ειδικός εξοπλισμός 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός του Αναδόχου για την εκτέλεση της συντήρησης είναι μια (1) αυτοκινούμενη 
Δραιζίνα με ενσωματωμένα: 

α) Παντογράφο με δυνατότητα καταγραφής της αλυσοειδούς, 

β) Γερανό με δυνατότητα ανύψωσης 5 τόνων, 

γ) Πλατφόρμα εργασίας με δυνατότητα περιστροφής και προέκτασης. 

 

20.3.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 : ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΝΥΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 : ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

Τα λοιπά παραρτήματα βρίσκονται στον Φάκελο του Έργου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 : ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 : ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
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20.3.9.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
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20.3.9.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 

 

Εκτελέστηκε: (ημ/νία) Όνομα και υπογραφή 
τεχνικού 

Όνομα και υπογραφή εργοδηγού 
 
 

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ No 

        

        

ΓΡΑΜΜΗ:  από ιστό:  έως ιστό:    

        

        

        

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ:      

        

        

        

ΘΕΣΗ 
Γραμμή, Ιστός ή Χ.Θ. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

Περιγραφή της δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκε 
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20.3.9.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Εκτελέστηκε: (ημ/νία) Όνομα και υπογραφή τεχνικού Όνομα και υπογραφή εργοδηγού 
 
 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΧΗΜΑΤΟΣ No 

        

        

ΓΡΑΜΜΗ:  από ιστό:  έως ιστό:    

        

        

        

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ: 

     

        

        

        

ΘΕΣΗ 
Γραμμή, Ιστός ή 

Χ.Θ. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

Περιγραφή της δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκε 
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20.3.9.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

 

Εκτελέστηκε: (ημ/νία) Όνομα και υπογραφή τεχνικού Όνομα και υπογραφή εργοδηγού 
 
 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ No 

        

        

ΓΡΑΜΜΗ:  από ιστό:  έως ιστό:    

        

        

        

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ: 

     

        

        

        

ΘΕΣΗ 
Γραμμή, Ιστός ή 

Χ.Θ. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

Περιγραφή της δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκε 
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20.3.9.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Εκτελέστηκε: (ημ/νία) Όνομα και υπογραφή τεχνικού Όνομα και υπογραφή εργοδηγού 
 
 

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ No 

        

        

ΓΡΑΜΜΗ:  από ιστό:  έως ιστό:    

        

        

        

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ: 

     

        

        

        

ΘΕΣΗ 
Γραμμή, Ιστός ή 

Χ.Θ. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

Περιγραφή της δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκε 
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20.3.9.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 : ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΤΑΝΥΣΗΣ 
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20.3.9.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 : ΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 
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20.4 Απαιτήσεις Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης ΒΜS. 

Στο πλαίσιο της συντήρησης του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου και Χειρισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
(BMS) από τον Ανάδοχο Συντηρητή περιλαμβάνονται : 

1. Η συντήρηση και άρση βλαβών των Η/Υ και των περιφερειακών  

2. Η προμήθεια των αναλωσίμων 

3. Ο έλεγχος των περιφερειακών υλικών (αισθητήρια) 

4. Η άρση βλαβών του συστήματος γενικότερα 

5. Η τεχνική υποστήριξη που περιλαμβάνει : 

5.1 Επαναπρογραμματισμό του λογισμικού σε περιπτώσεις που απαιτηθεί λόγω  αντικατάστασης 
Η/Μ εξοπλισμού ή Η/Υ ή αισθητηρίων ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία. 

5.2 Τους αναγκαίους χειρισμούς για την επαναλειτουργία ή συντήρηση των συστημάτων που 
βρίσκονται στη δικαιοδοσία του, κατά τις ώρες που δεν είναι επανδρωμένη η θέση χειρισμού 
του BMS. 

5.3 έκθεση με τις τυχόν αναγκαίες αλλαγές/προσθήκες υλικών και λογισμικού για τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος. 

5.4 Τεχνική υποστήριξη σε θέματα λογισμικού, σε περιπτώσεις που εμφανιστούν προβλήματα 
δυσλειτουργίας στο σύστημα ή στο δίκτυο επικοινωνίας 

5.5 γραπτή ενημέρωση σχετικά με κάθε νέα διαθέσιμη αναβάθμιση του λογισμικού κεντρικής 
διαχείρισης που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του σταθμού διαχείρισης του κτιρίου 
όσον αφορά το κόστος έκδοσης και εγκατάστασης, τυχόν απαιτούμενες αλλαγές του 
λειτουργικού συστήματος ή και των τεχνικών χαρακτηριστικών του υπολογιστή, καθώς και η 
τεκμηρίωση της νέας έκδοσης του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης σε γραπτή ή ηλεκτρονική 
μορφή. 

 

Ο ΟΣΕ είναι υπεύθυνος για τη Διαχείριση των συστημάτων εποπτείας (BMS, SCADA H/M, Συναγερμός 
Συστήματος Πυρασφάλειας, Access Control) και ως εκ τούτου προβλέπεται η επάνδρωση εκ μέρους του 
Οργανισμού της θέσης εποπτείας σε μια (1) τουλάχιστον βάρδια.  

 

Η υπηρεσία επάνδρωσης της θέσης δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης. 

 

Στην ευθύνη του ΟΣΕ περιλαμβάνονται σε καθημερινή βάση : 

1ον) Ο διαγνωστικός έλεγχος του συστήματος και των βάσεων δεδομένων 

2ον) Ο έλεγχος ιστορικού σφαλμάτων/δυσλειτουργιών  

3ον) η αποστολή/λήψη συναγερμών 

4ον) η λήψη backup αντιγράφου 

5ον) οι καταγραφές και η αρχειοθέτησή τους 

6ον) οι έλεγχοι επικοινωνίας και οι έλεγχοι ποιότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI– ΕΕΕΣ  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2022-146640 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΟΣΕ Α.Ε 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 094038689 
Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.ose.gr 
Πόλη: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Αρμόδιος επικοινωνίας: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Χώρα: GR 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 
Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής 
Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάστασης ζημιών 
χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων 
(Ηλεκτροκίνηση – Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση), των 
τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας που 
είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό 
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σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου 
Πεδίου. 
Σύντομη περιγραφή: 
_ 
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 20033 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ναι / Όχι 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
- 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Απάντηση: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
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Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας 
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
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- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
Διευκρινίστε: 
- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
Διευκρινίστε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
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του εργατικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
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- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
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δικαστήριο; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη 
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί 
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
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καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 
.. - .. 
Αποδέκτες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
Παρακαλώ περιγράψτε 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 
Προσδιορίστε 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

 

 



 

Σελίδα 164 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής υφιστάμενης κατάστασης και 
στοιχείων μητρώου της Σ.541 ΕΡΓΟΣΕ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………………………….., που εκπροσωπεί 

νόμιμα την Εταιρεία ……………………………………………………………. που συμμετέχει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού 

υπ’ αρ. ……………………… της ……….. δηλώνω ότι έλαβα πλήρη τεχνική γνώση: 

1)  της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων και των σχετικών στοιχείων του μητρώου της 

Σ.541 ΕΡΓΟΣΕ που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, 

2) των Ελάχιστων Απαιτήσεων Συντήρησης του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, τις οποίες έλεγξα 

πλήρως και ενδελεχώς με κατάλληλα εξειδικευμένα στελέχη μου και με αποκλειστική ευθύνη μου 

και δύναμαι να τηρήσω το σύνολο των όρων και δεσμεύσεων που αναφέρονται συνολικά ή/και σε 

εκάστη εξ αυτών χωριστά.  

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Υπογραφή …………………………………. 

Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 

ΠΟΥ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

(Το παρόν συμπληρώνεται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού από κάθε Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με 

την απαίτηση της §8.9 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης ) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΔΤ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1  
 

Μηχανικός ....... 
τουλάχιστον 20 έτη εμπειρία σε 

έργα σηματοδότησης 

2  
 

Μηχανικός ....... 
τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε 

έργα σηματοδότησης 

3  
 

Μηχανικός ....... 
τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε 

έργα Τηλεπικοινωνιών 

4  
 

Τεχνίτης 
τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε 

έργα σηματοδότησης 

5  
 

Τεχνίτης 
τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε 

έργα σηματοδότησης 

6  
 

Τεχνίτης 
τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε 

έργα σηματοδότησης 

7  
 

Μηχανικός ....... 
τουλάχιστον 12 έτη εμπειρία σε 

έργα ηλεκτροκίνησης 

8  
 

Τεχνίτης 
τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε  

ηλεκτροκίνησης 

9  
 

Τεχνίτης 
τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε  

ηλεκτροκίνησης 

10  
 

Μηχανικός ....... 
τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στο 

σύστημα BMS. 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1) Η εμπειρία του προσωπικού θα αποδεικνύεται μέσω των βιογραφικών και σχετικών εγγράφων που θα συνοδεύουν τα 
βιογραφικά. 

2) Η βασική στελέχωση του παρόντος πίνακα θα είναι ταυτόσημη με τον Πίνακα Προσωπικού (Παράρτημα VI-2) επί ποινή 
αποκλεισμού. 

3) Τα στελέχη που αναγράφονται εδώ θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά για την εκτέλεση της Συντήρησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

(Το παρόν συμπληρώνεται υποχρεωτικά από κάθε Διαγωνιζόμενο) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΔΤ 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

 

 

 

ΟΝ CALL = υπάρχει σε 24 ώρη βάση αριθμός κινητού τηλεφώνου του ΠΕ ή και των ΤΕ Μηχανικών, που βρίσκεται σε 
ετοιμότητα στην διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και στο control room για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να 
προσέλθει άμεσα για την επίλυση του προβλήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1) Στο υπόδειγμα συμπληρώνονται όλοι οι συμμετέχοντες στη Συντήρηση Μηχανικοί, Τεχνίτες και Διοικητικό Προσωπικό. 

2) Στη στήλη «Ειδικότητα» αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και η ειδίκευση κατά περίπτωση του προσωπικού 

3) Στη στήλη «Καθήκοντα» περιγράφονται αναλυτικά ο τομέας ευθύνης του κάθε ατόμου (πχ. Υπεύθυνος αποθήκης, υπεύθυνος 
συστήματος, βοηθητικές εργασίες, συντονιστής, εργοδηγός κ.ο.κ) ώστε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ να γνωρίζει επακριβώς τον τομέα ευθύνης 
των διενεργούντων τις υπηρεσίες συντήρησης. 

4) Στη στήλη «Σύστημα» περιγράφεται το Σύστημα και το υποσύστημα που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του προσωπικού που 
αναγράφεται στον Πίνακα (πχ. Ηλεκτροκίνηση – ΕΓΕ) 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(Το παρόν συμπληρώνεται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης) 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

                  

        ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:  

  

ΣΥΣΤΗΜΑ :  
  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

  ΧΩΡΟΣ:    

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.:  

  

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Αφορά χρονική περίοδο από ….......... έως …............ 

ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : (1) 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : 

  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

που εκτελέστηκε Μηνιαίος 3-μηνιαίος 6-μηνιαίος Ετήσιος άλλος   

(1)            

             

       

       

       

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ. ΠΟΣ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΣΧΟΛΙΑ:  

  

  

  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

ΟΝΟΜΑ :   ΟΝΟΜΑ:     

     

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  
 

   
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1) Οι εκτελούμενες εργασίες αναγράφονται αναλυτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης, αλλά και τυχόν άλλες που 
απαιτήθηκε να γίνουν κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας της συντήρησης. 

2) Στο παρόν (σχόλια) θα εγγράφονται οι αντικαταστάσεις υλικών, ανταλλακτικών κλπ. 

3) Για κάθε επιθεωρούμενο εξοπλισμό που ανήκει στο σύστημα παράγονται διαφορετικά δελτία συντήρησης. 

4) Το παρόν υπογράφεται από τον Τεχνίτη Συντηρητή και τον Μηχανικό Υπεύθυνο του Αναδόχου. 

5) Το δελτίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για ανταλλακτικά ή υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών συντήρησης 

6) Το παρόν υπόδειγμα αποτελεί βάση για το ιστορικό συντήρησης 

7) Ο αριθμός των γραμμών ποικίλει ανάλογα με το συντηρούμενο υποσύστημα και το πρόγραμμα συντήρησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Το παρόν συμπληρώνεται σε όλα τα πεδία επί ποινή αποκλεισμού και θα κριθεί στο συνολικό 

προσφερόμενο προϋπολογισμό) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣ. 
ΠΡΟΕΚΤΙΜ. 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Τιμή 
προσφοράς 

Προσφερόμενη 
Δαπάνη 

  1η Περίοδος Συντήρησης (12 μήνες)         

1. Σηματοδότηση (κατ' αποκοπήν) 1 434.000,00     

2. Ηλεκτροκίνηση (κατ' αποκοπήν) 1 181.000,00     

3. Συστήματα Ασφαλείας (κατ' αποκοπήν) 1 161.000,00     

  2η Περίοδος Συντήρησης (6 μήνες)         

1. Σηματοδότηση (κατ' αποκοπήν) 1 221.000,00     

2. Ηλεκτροκίνηση (κατ' αποκοπήν) 1 131.000,00     

3. Συστήματα Ασφαλείας (κατ' αποκοπήν) 1 88.000,00     

Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός χωρίς 
Φ.Π.Α. : 

1.216.000,00     

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
  
  

 

Συνολικά προσφερόμενο ποσό άνευ ΦΠΑ 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

      

ΑΘΗΝΑ ......../........../............ 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ-Οδός Καρόλου 1-3, 104-37,ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 094038689 (Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Μ.Α.Ε. 1967/98/B/86/02/23-08-1991). 

                                       

                       ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ:  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής 

Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάστασης 

ζημιών χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων 

(Ηλεκτροκίνηση – Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση), των 

τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας που 

είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό 

σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου 

Πεδίου 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ME  ΦΠΑ) 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
18 MHNEΣ 

Σήμερα  την  …………………………. στην  Αθήνα και επί της οδού Καρόλου 1-3  οι 

υπογεγραμμένοι : 

Α) ………………………………, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ νόμιμα 

εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το ισχύον σύστημα εξουσιοδότησης.  

Β) ………………………………………νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας 

…………………………………………που εδρεύει:   

    Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3979/2011 (138/Α) «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & λοιπές ∆ιατάξεις».  

2. Toν N. 3861/10 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τον N. 4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

4. Την Οδηγία 2014/ 25 /ΕΕ. 

5. Τον εγκεκριμένο Τακτικό προϋπολογισµό του  ΟΣΕ έτους 2022. 
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6. Την υπ αριθμ. --------------/-------2022 Απόφαση του Δ.Σ  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους µε την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, αναθέτει το έργο: 

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και 

αποκατάστασης ζημιών χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων 

(Ηλεκτροκίνηση – Σηματοδότηση – Τηλεδιοίκηση), των τηλεπικοινωνιών και των 

Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό 

σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου 

Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε  στην κα Σάκκα Στυλιανή, τηλ. 210-5297913. 

 

1. ΤΙΜΗ  

Το συνολικό κόστος της παροχής υπηρεσιών είναι: 

Καθαρή Αξία:  …………………………………………………………………. €. 

Φ.Π.Α. ………………………………………………………………………...€. 

Κόστος με ΦΠΑ 24% …………………………………………. €.             

Στην καθαρή τιμή των υπηρεσιών συντήρησης περιλαμβάνεται κάθε εργασία όπως περιγράφεται 

στα έγγραφα της σύμβασης, όλα τα παράπλευρα έξοδα, οι φόροι που βαρύνουν τον ανάδοχο, και 

κάθε άλλη επιβάρυνση (εκτός από το ΦΠΑ), µε τον τρόπο που ορίζει η παρούσα σύμβαση, µε 

ευθύνη και µέριµνα του Αναδόχου. 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ –  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 Η παροχή των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

παρούσης  και η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9  της παρούσης.  

Η υπηρεσία θα θεωρηθεί ως οριστικώς εκτελεσθείσα όταν ο Ανάδοχος θα έχει ολοκληρώσει τα 

αντικείμενα που του ανατίθενται από την παρούσα σύμβαση  και δεν θα υπάρχει εκκρεμής 

απαίτηση από τον ΟΣΕ.  

 Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής που θα ορισθεί για τον σκοπό 

αυτό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ. 

 

3.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφωθεί 

πλήρως με τα αναγραφόμενα στην  παρούσα. 

Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εφαρμογή των ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

3.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται, ότι διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και 

ότι κατέχει το προσωπικό και τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών, καθώς και για την εξασφάλιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών του. 

3.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί προσηκόντως και κατά πλήρη εφαρμογή των κανόνων της 

οικείας τέχνης και επιστήμης το σύνολο των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη 
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εκτέλεση και ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης, κατά απόλυτη τήρηση των οριζομένων 

στην παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

4.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε τακτικές ή όποτε άλλοτε απαιτείται, 

συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα του ΟΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση και την πρόοδο του 

αντικειμένου της παρούσης. 

4.2. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να προβαίνει σε παρουσίαση του έργου όπου ήθελε απαιτηθεί από 

τον ΟΣΕ. 

4.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει στον ΟΣΕ, εφόσον αυτός το ζητήσει και χωρίς 

καμία επιβάρυνση της τελευταίας, κάθε είδους πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, 

σχετικά με συγκεκριμένη εγκατάσταση, παροχή υπηρεσίας ή υλικού στα πλαίσια της παρούσης. 

  

ΑΡΘΡΟ 5.  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

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

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

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

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

  

ΑΡΘΡΟ 6.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

6.1  Απαγορεύεται οποιαδήποτε από πλευράς Αναδόχου δημοσιότητα, σχετική με την παρούσα  Σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΟΣΕ. 

6.2  Ο ως άνω όρος θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την λήξη ισχύος ή τη λύση της Σύμβασης. 

  ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

7.1. Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρήσει απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ιδίως στην οργάνωση, δραστηριότητα, 
οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του ΟΣΕ. 

• Ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει ή 
διαθέσει σε  τρίτους  πλην των αναγκαίων  για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του από την  σύμβαση  
προσώπων (ειδικοί συνεργάτες, υπεργολάβοι κλπ), τους οποίους επίσης υποχρεούται να δεσμεύσει με 
ρήτρες εμπιστευτικότητας,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΣΕ, οποιαδήποτε  
έγγραφα, στοιχεία , ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
Σύμβασης. Επιπλέον ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται,  ότι η ως άνω υποχρέωση 
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εχεμύθειας  δεσμεύει  και το προσωπικό, τους συνεργάτες , υπαλλήλους, προστηθέντες και υπεργολάβους 
του.  

• Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

•   Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να 
γίνεται εμπιστευτικά και  μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων προς τον ΟΣΕ.  
 

7.2.  Ο ΟΣΕ οφείλει να τηρήσει απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες οι οποίες 
αφορούν ιδίως την οργάνωση, δραστηριότητα, οικονομικά θέματα ή υποθέσεις γενικότερα του Αναδόχου 
και οι οποίες έχουν παρασχεθεί στον ΟΣΕ δυνάμει του παρόντος Διαγωνισμού και δεν δικαιούται χωρίς 
την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Αναδόχου να τις γνωστοποιεί σε  οποιοδήποτε άλλο τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8.  ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε αυτόν μετά το πέρας της κάθε περιόδου (3μηνης) 
Συντήρησης,  βάσει τιμολογίου που θα υποβάλει στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ που θα συνοδεύεται με 
Αποδεικτικό Φορολογικής  και Ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Κατά την υποβολή του τιμολογίου και για την εξόφληση αυτού, απαιτείται να προσκομισθούν τα 
κάτωθι: 

➔ Ημερολόγιο εργασιών χρονικής περιόδου συντήρησης. 

➔ Πίνακας υλικών – ανταλλακτικών χρονικής περιόδου συντήρησης. 

➔ Το Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπηρεσιών Συντήρησης από την Επιτροπή 
του ΟΣΕ.  

➔ Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος δεν εξασφαλίζει την πληρωμή των ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η 
δαπάνη των αντίστοιχων ποσών ή ποσού θα παρακρατείται από το συμβατικό του ποσό.  

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

 

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

α) Ποσοστό 0,1% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016, ως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθ. άρθρο 7 του Ν.4912/2022. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφ’ όσον έχει τεθεί σε ισχύ. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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ΑΡΘΡΟ 9.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

9.1.  Η διαχείριση και ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση έλεγχος των εργασιών, καθώς και η εποπτεία και 
ο έλεγχος των παρεχομένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών, εν γένει, θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του 
ΟΣΕ Α.Ε., όπως αυτά θα καθοριστούν με σχετική απόφαση της διοίκησής του και θα γνωστοποιηθούν 
εγγράφως και προσηκόντως στον Ανάδοχο. 

9.2.  Ομοίως η παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, εκ μέρους του Αναδόχου, θα 
γίνεται από τα παραπάνω όργανα του ΟΣΕ Α.Ε, οι δε παρατηρήσεις ή οι «πιστοποιήσεις» εκτέλεσης των 
εργασιών και παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνονται εγγράφως από τα ίδια παραπάνω 
όργανα και επί τη βάσει αυτών των εγγράφων παρατηρήσεων ή «πιστοποιήσεων», θα γίνεται, η πληρωμή 
του Αναδόχου και θα του καταβάλλεται το συμβατικό τίμημα ή θα του επιβάλλονται, τυχόν,  ποινικές 
ρήτρες ή θα ζητείται η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών ή θα κηρύσσεται ο ανάδοχος έκπτωτος κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  10.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

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

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

11.1  Όλο το προσωπικό του Ανάδοχου θα πρέπει, με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη αυτού να είναι 
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στους λοιπούς κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρως το σύνολο των διατάξεων της κείμενης 
ασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση με το προσωπικό, το οποίο απασχολεί για την παροχή των υπηρεσιών, 
υπέχοντας προς τούτο πλήρως και αποκλειστικώς την πάσης φύσεως ευθύνη. Οποιοδήποτε πρόστιμο, 
προσαύξηση κλπ. επιβληθεί ενδεχομένως στον Ανάδοχο σε σχέση με το προσωπικό του για παράβαση 
οποιωνδήποτε κειμένων διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας βαρύνει αποκλειστικώς αυτόν. 

11.2  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην προσήκουσα πληρωμή του προσωπικού και των 
συνεργατών του και να καταβάλει σε αυτούς, με δική του αποκλειστική επιβάρυνση, κάθε ποσό, το οποίο 
δικαιούνται βάσει της σχέσεως εργασίας ή συνεργασίας, όπως ενδεικτικά τα έξοδα αυτών, τους μισθούς 
και τις πάσης φύσεως αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα, άδειες μετά ή άνευ αποδοχών κ.λπ.,), τις 
οφειλόμενες στους εκάστοτε δικαιούχους αποζημιώσεις λόγω εργατικού ατυχήματος, ασθένειας, 
αναπηρίας, θανάτου, τα τυχόν έξοδα επαναπατρισμού και κάθε δαπάνη εν γένει, η οποία συνάπτεται με 
τη σχέση εργασίας ή συνεργασίας που συνδέει τον Ανάδοχο με το προσωπικό και τους συνεργάτες του. 
Για τον παραπάνω σκοπό ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να 
προκύπτει αμάχητα η εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης του, αλλά και να παραδίδει στον ΟΣΕ 
αντίγραφα των πληρωμών του προσωπικού του και των πληρωμών προς το ΙΚΑ, εφόσον του ζητηθεί. 

11.3 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία προκύψει αποδεδειγμένα οφειλή του Ανάδοχου 
έναντι του προσωπικού του ή έναντι του ΙΚΑ, ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, ανεξαρτήτως του εάν γεννηθεί 
ή μη με οποιονδήποτε τρόπο υποχρέωση της προς εξόφληση τέτοιας οφειλής, να καταβάλει τα ανά 
περίπτωση ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά στους δικαιούχους τους και να παρακρατήσει αυτά από την 
από μέρους της οφειλόμενη εργολαβική αμοιβή. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος υπέχει υποχρέωση σε αυτήν 
την περίπτωση να αποκαταστήσει και κάθε θετική ζημία, την οποία υπέστη ο ΟΣΕ από αυτήν την αιτία. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

12.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του ΟΣΕ. 

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

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

12.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΣΕ. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΟΣΕ το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
 
12.3. Ο ΟΣΕ έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς και άμεσα την παρούσα σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση, τεθεί σε 
εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση απαγόρευσης και περιπέσει σε κατάσταση, η 
οποία φέρει εν γένει τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες που απαντώνται στις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις. 
12.4. Σε κάθε περίπτωση που επέλθει η λύση της παρούσας με καταγγελία εκάτερου των 
συμβαλλομένων μερών, αμφότερα θα προσέρχονται, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
καταγγελίας στο συμβαλλόμενο μέρος που παραβίασε την παρούσα και σε ημερομηνία που θα ορίζεται 
στην εν λόγω καταγγελία, με σκοπό: (α) την απογραφή των εκτελεσθεισών υπηρεσιών, στην οποία ο ΟΣΕ 
δύναται να προβεί ακόμη και εάν ο Ανάδοχος δεν παραστεί διό του νομίμου εκπροσώπου του, αν και 
κλήθηκε προς τούτο και (β) στη σύνταξη της τελικής εκκαθαριστικής πιστοποίησης των εκτελεσθεισών έως 
εκείνο το χρονικό σημείο υπηρεσιών, 
12.5. Στην περίπτωση που η λύση της παρούσας επέλθει με καταγγελία για λόγους που ανάγονται σε 
υπαιτιότητα του Ανάδοχου και ο τελευταίος κηρυχθεί έκπτωτος, θα επέρχονται αυτοδικαίως, πλέον των 
ανωτέρω αναφερομένων, οι ακόλουθες έννομες συνέπειες: 
(α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποσύρει άμεσα το προσωπικό του, καθώς και τα δικά του υλικά και το 
δικό του εξοπλισμό από τους χώρους παροχής των υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο ΟΣΕ δεν θα ασκήσει το 
δικαίωμα της σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω υπό (στ), 
(β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει άμεσα στoν ΟΣΕ όλα τα  έγγραφα που προβλέπονται από τα 
έγγραφα της σύμβασης 
 (γ) ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει αυτή ως πρόσφορο, τις 
τυχόν ημιτελείς υπηρεσίες/εργασίες,  
(δ) ο ΟΣΕ διατηρεί, επιπροσθέτως, το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε 
ζημίας του, η οποία προκλήθηκε σε αυτή λόγω της παράβασης από την πλευρά του Ανάδοχου των 
υποχρεώσεων του βάσει της παρούσας και των παραρτημάτων της. 

 
ΑΡΘΡΟ 13.  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος έχει  ελέγξει την φύση του αντικειμένου της παρούσης,  τις συνθήκες εκτέλεσης, και έχει 
πλήρη γνώση των υποχρεώσεών του και των καθηκόντων του. 
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Ο  Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία και τους όρους της  διακήρυξης τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες 
απορρέουν από τους εν λόγω όρους. 

ΑΡΘΡΟ  14.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

14.1  Για την ακριβή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντι του ΟΣΕ που απορρέουν 
από την παρούσα σύμβαση, ως εγγύηση θα χρησιμεύσει η κατατεθείσα στη Διεύθυνση Προμηθειών και 
Εφοδιασμού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………………..με αριθμό…………………., διάρκειας 
αορίστου χρόνου, ποσού …………………….. 
Η εγγύηση αυτή  θα καλύψει κάθε απαίτηση του ΟΣΕ έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση υπ’ αυτού 
οιουδήποτε όρου της σύμβασης, είτε για την μη πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση αυτής, είτε για 
απαίτηση από κατάπτωση ποινικής ρήτρας.  
14.2  Ρητώς συνομολογείται ότι το ποσό της εγγύησης δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου να 
αποζημιώσει τον ΟΣΕ πέρα από το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης σε περίπτωση κατά την οποία από 
αθέτηση οποιουδήποτε συμβατικού όρου επέλθει στον ΟΣΕ ζημία μεγαλύτερη από το ποσό αυτής, 
επιφυλασσομένου του ΟΣΕ όπως αξιώσει σε κάθε περίπτωση είτε την εκτέλεση της σύμβασης, ή το 
διαφέρον, ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 

14.3 Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα χωρίς καμία σύμπραξη του Αναδόχου, να αξιώσει από την εγγυήτρια 
Τράπεζα την καταβολή του ποσού της εγγύησης καθώς και να αξιώσει την καταβολή του ποσού της 
εγγύησης, τόσο για την μερική ή ολική ικανοποίηση του, για απόληψη ποινικής ρήτρας που έχει 
καταπέσει, όσο και για την μερική ή ολική ικανοποίηση αξίωσης του, για την επανόρθωση 
οποιασδήποτε μερικής ή ολικής ζημιάς του, η οποία προκλήθηκε λόγω αθέτησης οποιασδήποτε 
συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου. 

Δεν αποτελεί κώλυμα για την είσπραξη από τον ΟΣΕ του ποσού της εγγύησης, η οποιασδήποτε εκ 
μέρους του Αναδόχου αμφισβήτηση του βάσιμου της αξίωσης του ΟΣΕ, για την απόληψη του ποσού 
της εγγύησης, η οποιαδήποτε δε προβαλλόμενη από τον Ανάδοχο αμφισβήτηση, για το βάσιμο της 
ανωτέρω αξίωσης του ΟΣΕ, δεν μπορεί να αποτελέσει παρά μόνο τη βάση αξίωσης του Αναδόχου για 
αναζήτηση του ποσού της εγγύησης. 

Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί από τον Ανάδοχο μόνο μετά την είσπραξη από τον ΟΣΕ του ποσού 
της παραπάνω εγγύησης. 

14.4  Η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική 
εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον δεν υφίσταται εκκρεμής απαίτηση κατά του Αναδόχου που θα 
απορρέει από την Σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1 Ο ΟΣΕ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, μεταξύ άλλων, εφόσον: 

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

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

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

15.2. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την 
παροχή των υπηρεσιών ή τμήματος αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Κατά τα χρονικά διαστήματα της 
προσωρινής διακοπής της εκτέλεσης τμήματος του αντικειμένου της παρούσης κατ' εντολή του ΟΣΕ θα 
αναστέλλονται οι προθεσμίες εκτέλεσης της παρούσης. 
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15.3. Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει την οριστική διακοπή της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
παρούσης με έγγραφη δήλωση του που επιδίδεται στον Ανάδοχο. Με την παραλαβή του σχετικού 
εγγράφου από τον Ανάδοχο επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ  16.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

16.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την Σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, 
στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή,  αρμόδια 
είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.     

                                                  

ΑΡΘΡΟ  18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη με τις ιδιότητες που παρίστανται δηλώνουν, ότι αποδέχονται αμοιβαία και 
ανεπιφύλακτα τις δηλώσεις που έγιναν από τις δύο πλευρές. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και 
συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σε βεβαίωση συντάχθηκε αυτή η σύμβαση σε δύο όμοια μεταξύ τους έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν 
και αφού βεβαιώθηκαν υπογράφηκαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη και κάθε ένας έλαβε ένα από 
αυτά.   

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ   ΑΝΑΔΟΧΟ                                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ       
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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