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 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ                           
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΜΕΑ». 
 

Ο ΟΣΕ Α.Ε. καλεί τον ανωτέρω  ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά για την 
«Συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων επιβατών ΑΜΕΑ» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ «Γενικοί 
Όροι Προμηθειών» το οποίο επισυνάπεται. 
 
 Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους του ΟΣΕ κο Ανδρέα Παπουτσάκη     
 ΤΗΛ : 210-5297270 & κο Γεώργιο Δανιά ΤΗΛ : 210-5297539. 
 
Ενδεικτικός Συνολικός Προύπολογισμός :  Είκοσι οκτώ χιλίαδες  οκτακόσια Ευρώ   

#28.800,00#€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται στο σύνολο στο Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς (Παράρτημα Ι). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

ΑΘΗΝΑ  20.10.2022  

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
        & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΔΙΠΕΦ) 
               Τμήμα: ΔΙ.ΣΥ 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 9045797     

              
 ΠΡΟΣ : ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ.             

 
Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα 10437                                   
Πληροφορίες : Ανδρέας Παπουτσάκης 

            email :  artemisa@artemisa.gr  

   
 ΟΤΕ : 210 52 97 270  
E.mail : a.papoutsakis@osenet.gr 
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Υποβολή Προσφοράς  
 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 27/10/2022 στο Γραφείο 
717 Καρόλου 1-3 Αθήνα, στον οποίο θα αναγράφονται  :  
 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΜΕΑ». 
 

                             (Αριθμός εγγράφου  9038586/06-10-2022/ΔΙΣΣΥ). 

Προς  : OΣΕ Α.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 ΑΘΗΝΑ 
Υπ’ όψιν κο. Ανδρέα Παπουτσάκη 

          ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  
 

Σημειώνουμε ότι : 
 

1. Με εύθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν 
ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την 
ανωτέρω ημερομηνία.    
 

2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.  
 

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 
 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 

Ι, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  στην 

οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι  :  

Α) Για Φυσικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ενήμερος/η ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές μου υποχρεώσεις 

δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 74 του 

Νόμου 4412/2016 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 

4412/2016. 

Β) Για Νομικά Πρόσωπα  :  

Δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος της ………. ότι η εταιρεία είναι ενήμερη  ως προς τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, ότι ο υπογράφων η/και κανένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα αδικήματα των Άρθρων 73 και 

74 του Νόμου 4412/2016 και ότι για τον υπογράφον η/και κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 4412. 

Ο ΟΣΕ  βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε 

πληρωτέων ποσών. 

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους  αποτελούν την πλήρη 

αποζημίωση τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας. 
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2. Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται οι προσφορές, οι οποίες ξεπερνούν τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμού αυτού.  
 
Ο Προμηθευτής θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι 
σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού της 
συγκεκριμένης προμήθειας, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή. 
 

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                      O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΠΕΦ   
                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ                             

 
  ΑΝΔΡΕΑΣ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ     
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  :  
 

1. Παράρτημα Ι  : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

2. Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 

3. Τεχνική Προδιαγραφή 
 

4. Παράρτημα III 
 

5. Παράρτημα IV 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως ακολούθως  :  
                     Περιγραφή έργου  TIMH € 

χωρίς  

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
  € 

 

          Συνολική 
            Τιμή €    

           με ΦΠΑ    

         Ενδεικτικός 
               Π/Υ € 

                 

Συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων επιβατών ΑΜΕΑ      28.800,00 

                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ    28.800,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   € (Αριθμητικών & Ολογράφως) 
 
Χρόνος Παράδοσης : ………………………        
 
Τίθεται η Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας. 
 
 
     ------------------//------------------- 
                                                         ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   
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                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
     Γενικοί Όροι Προμηθειών 
 

Ισχύς Προσφοράς : Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα  (60) 
ημέρες. 
 

Διάρκεια Έργου : O χρόνος διάρκεια της Συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων επιβατών 
ΑΜΕΑ εκτιμάτε σε δεκαοκτώ (18) μήνες, θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά και θα ισχύει 
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
 
Τρόπος πληρωμής  : H πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ημέρας ή με ισόποση κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.   
 

Ο ΟΣΕ βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των 
εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
                       
Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία  :  
 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437 
 Α.Φ.Μ.: 094038689 Δ.ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 
(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Κεντρικό Ταμείο στο email : s.simitikopoulou@osenet.gr. 
 
 
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού 
προμήθειας) και για προμήθεια αξίας άνω των #3.000,00#€ Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 Ν. 4912/22 
γίνεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι εφαρμοστέες, οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικώς του Αστικού Κώδικα.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ/ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 

ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  Hercules WG350-M 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Ο ΟΣΕ ΑΕ έχει προμηθευτεί 27 ανυψωτικά μηχανήματα βοήθειας επιβατών ΑΜΕΑ τύπου Hercules WG350-M της 

κατασκευάστριας εταιρείας Hercules Hebetechnik Gmbh (Hedson). 

Τα μηχανήματα έχουν διανεμηθεί σε Σ.Σ. του δικτύου και βρίσκονται σε χρήση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 

Στην χρήση των ανυψωτικών μηχανημάτων, έχουν εκπαιδευτεί τεχνικοί του ΟΣΕ καθώς και χρήστες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

οι οποίοι θα χειρίζονται/λειτουργούν τα μηχανήματα πάνω στις αποβάθρες των σχετικών Σιδηροδρομικών Σταθμών. 

Ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει την πλήρη συντήρηση των μηχανημάτων μετά την υπογραφή σχετικής 

Σύμβασης Συντήρησης. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

Η έναρξη ισχύος της σύμβασης τίθεται από την υπογραφή της, ο δε χρόνος διάρκειας του αντικειμένου αυτής 

ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και διαχωρίζεται σε έξι (6) 3μηνιαίες περιόδους Συντήρησης.  

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

Το αντικείμενο της σύμβασης περιορίζεται γεωγραφικά στο μέρος του δικτύου  που περιλαμβάνει τους Σ.Σ. σε 

αποβάθρες των οποίων έχουν τοποθετηθεί ανυψωτικά μηχανήματα βοήθειας επιβατών ΑΜΕΑ κατανέμεται στα 

σημεία των αποβαθρών των Σιδηροδρομικών Σταθμών όπως στο  Παράρτημα ΙII. 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  

Το φυσικό αντικείμενο του Αναδόχου συνίσταται σε παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης, ήτοι στην παροχή 

υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και επανορθωτικής συντήρησης (άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών 

από οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων βανδαλισμών, δολιοφθορών και κλοπών, εκτός ολικής 

καταστροφής) των τεθειμένων σε χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων  επιβίβασης/αποβίβασης αμαξιδίων ΑΜΕΑ 

των σιδηροδρομικών Σταθμών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και όπως περιγράφεται κατωτέρω.  

Στις υπηρεσίες της πλήρους συντήρησης στο σύνολο των ανωτέρω ανυψωτικών μηχανημάτων περιλαμβάνονται:  

α)  Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης  

Οι υπηρεσίες για την Προληπτική Συντήρηση σύμφωνα με το περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης της Υπηρεσίας 

του συνημμένου Παραρτήματος ΙV. 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται προγραμματισμένα τις εργάσιμες 

μόνον ημέρες και ώρες, δηλαδή κατά τη διάρκεια του πρωινού οκταώρου 07:00-15:00. 

 

 β) Υπηρεσίες Επανορθωτικής Συντήρησης  
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1). Οι εργασίες για την άρση βλαβών και αποκατάσταση της εύρυθμης και  

ασφαλούς λειτουργίας των ανυψωτικών μηχανημάτων.  

2). Οι εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που ήθελε προκληθούν από  

οποιαδήποτε αιτία συμπεριλαμβανομένων προσκρούσεων, βανδαλισμών, δολιοφθορών και  

κλοπών, εκτός ολικής καταστροφής μονάδος ή μονάδων.  

Ο Ανάδοχος παράλληλα θα πρέπει να μεριμνεί για την  άντληση και απομάκρυνση των παλαιών ελαίων, παράδοση 

και εναπόθεση σε χώρο που ορίζεται από την σχετική νομοθεσία. 

Υφίσταται δυνατότητα του Οργανισμού, μεταφοράς ενός ή και περισσότερων μηχανημάτων από Σ.Σ. σε άλλο/άλλους  

Σ.Σ. προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι επιβατικές ανάγκες ΑΜΕΑ. 

ΟΡΟΙ: 

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος στην συντήρηση των συγκεκριμένων ανυψωτικών μηχανημάτων 

αποβίβασης/επιβίβασης ΑΜΕΑ, μετά σχετικής βεβαίωσης. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και χρησιμοποιεί πιστοποιημένους τεχνικούς του τόσο για την τακτική συντήρηση  

όσο και για την επισκευή εκτάκτων βλαβών ή ζημιών που προκαλούνται στα μηχανήματα ανά το δίκτυο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και εγγράφως για οτιδήποτε τον ΟΣΕ ως αυτό προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα λήψης, επί 24ώρου βάσεως και επί 365 

ημέρες του έτους, των φαξ/ e-mail αναγγελιών βλαβών ώστε να κατευθύνει αντίστοιχα συνεργεία για την 

αποκατάσταση βλαβών. 

Τα αναλώσιμα και τα υλικά-ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται για την προληπτική συντήρηση και για την 

αποκατάσταση των ζημιών, θα είναι γνήσια ή ισοδύναμα αυτών, του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου και θα 

συνοδεύονται αντιστοίχως από τις απαραίτητες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.  

Η δαπάνη των εργασιών και των αναλώσιμων υλικών που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και για την 

αποκατάσταση βλαβών και ζημιών, είναι ανηγμένη στην προσφορά του Αναδόχου Συντηρητή.  

Η δαπάνη των ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν  για την αποκατάσταση βλαβών και 

ζημιών θα βαρύνει τον ΟΣΕ, με αποστολή των κατάλληλων παραστατικών – αποδεικτικών τιμολογίων από τον 

Ανάδοχο Συντηρητή στον Οργανισμό. 

Στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, απαιτηθεί 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. 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης κατά τρόπο, μεθοδολογία, 

οργάνωση και μέσα που να διασφαλίζουν την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης σωματικής βλάβης σε πρόσωπα 

καθώς και του κινδύνου υλικών ζημιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί στο Ημερολόγιο τις προγραμματισμένες συντηρήσεις, τις βλάβες και την 

αποκατάσταση αυτών, τις ζημιές και τα αίτια αυτών. Η όλη διαδικασία θα ελέγχεται από τον επόπτη της 

σύμβασης.  
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλους τους ελέγχους, την προληπτική συντήρηση, την άρση βλαβών, την 

αποκατάσταση ζημιών από οποιαδήποτε αιτία εκτός ολικής καταστροφής μονάδων, τον καθαρισμό, την λίπανση, 

και γενικά όλες τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την αδιάλειπτη, ασφαλή και ομαλή λειτουργία του συνόλου 

αυτών. 

Ο Ανάδοχος θα έχει ασφαλίσει το προσωπικό του και θα είναι υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε εργατικού 

ατυχήματος του προσωπικού του στους χώρους των σταθμών, στάσεων, υπόγειων διαβάσεων και πεζογεφυρών. 

Ο ΟΣΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα πάσης φύσεως ώστε να δύναται ν’ ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία(ΔΙΣΣΥ) το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και 

άρση βλαβών. Τον υπεύθυνο των συνεργείων και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Την ηλεκτρονική διεύθυνση 

των τεχνικών συντήρησης καθώς και αυτών της αποκατάστασης βλαβών, στους οποίους θα αποστέλλονται οι 

αναγγελίες των βλαβών με e-mail και επιπρόσθετα τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης και τον αριθμό fax.  

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα τόσο της προληπτικής 

Συντήρησης όσο και της επανορθωτικής συντήρησης, με δικές του δαπάνες για αναλώσιμα υλικά και αντίστοιχα 

με δαπάνες του ΟΣΕ για την προμήθεια ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν, από οποιαδήποτε αιτία 

συμπεριλαμβανομένων βανδαλισμών, δολιοφθορών και κλοπών εκτός ολικής καταστροφής μονάδος ή μονάδων, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη, εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. 

Η επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΙΣΣΥ, θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω 

έγγραφης αλληλογραφίας καθώς και δια όλων των μέσων επικοινωνίας (σταθερά και κινητά τηλέφωνα, Φαξ, e-

mail, κλπ.) όλες τις ημέρες του έτους. 

 

Χρόνος Απόκρισης για άρση βλαβών:  

Σε περίπτωση που προκύπτει βλάβη, εντός μίας (1) ημέρας μετά από την ημέρα  κλήσης ειδοποίησής του, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο σημείο εργασίας, και να επιληφθεί της βλάβης με την απαιτούμενη 

προσοχή, προκειμένου το ανυψωτικό μηχάνημα να παραδοθεί προς χρήση με την μικρότερη δυνατή 

καθυστέρηση.  

Όροι και τρόπος πληρωμής του Αναδόχου: 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα κατανέμεται σε περιόδους συντήρησης αρχόμενες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Κάθε περίοδος συντήρησης θα αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα τριών μηνών (τριμηνιαίες υπηρεσίες).  

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σ’ αυτόν μετά το πέρας της κάθε περιόδου (3μηνης) Συντήρησης, βάσει 

τιμολογίου που θα υποβάλει στην ΔΙΣΣΥ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήξη του κάθε τριμήνου και 

θα συνοδεύεται με Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Για την εξόφληση του τιμολογίου απαιτείται:  

-Το Ημερολόγιο τριμηνιαίας  υλοποίησης των υπηρεσιών Συντήρησης από τον Ανάδοχο.  
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Το υπ’ όψιν τιμολόγιο με τα ανωτέρω συνημμένα του θα εγκρίνεται από την Διεύθυνση και στην συνέχεια μαζί με 

το Πρωτόκολλο θα αποστέλλονται στην ΔΙΠΕΦ για την περαιτέρω διαδικασία πληρωμής του.  

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν έχει υλοποιήσει προσηκόντως την προβλεπόμενη για 

το αντίστοιχο τρίμηνο συντήρηση, το τιμολόγιο θα του επιστρέφεται, προκειμένου να υλοποιήσει τις 

προβλεπόμενες υπηρεσίες συντήρησης και στην συνέχεια θα υποβάλλεται εκ νέου.  

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις 

σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο επιβαλλόμενος φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) θα 

βαρύνει τον ΟΣΕ. 

 

• Ως «βλάβη» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού ή μιας συσκευής ή στο σύνολο των 

συστημάτων του ανυψωτικού μηχανήματος υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας και χρήσης.  

• Ως «ζημιά» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού ή μιας συσκευής ή στο σύνολο των 

συστημάτων του  ανυψωτικού μηχανήματος που οφείλεται είτε σε λανθασμένες ενέργειες τρίτων (κακή 

χρήση εξοπλισμού), είτε σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων (εκτροχιασμοί, πρόσκρουση άλλων 

μηχανημάτων/οχημάτων, βανδαλισμοί, κλοπές κ.λ.π.).  

• Ως «Χρόνος Απόκρισης» θεωρείται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια βλάβη 

αναγγέλλεται στο κέντρο επικοινωνίας του Αναδόχου έως τη στιγμή που ο Ανάδοχος φθάνει στην μονάδα 

(ανυψωτικό μηχάνημα) και επικοινωνεί με τον ΟΣΕ.  

• Ως «Χρόνος Αποκατάστασης» θεωρείται ο χρόνος που απαιτείται για να αποκατασταθεί η βλάβη, ήτοι 

η ώρα άφιξης επί τόπου του συνεργείου μέχρι την ώρα απόδοσης του μηχανήματος σε ομαλή λειτουργία.  

• Ως «Ημερολόγιο Συντήρησης» θεωρείται το βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται η τμηματική εκτέλεση 

του αντικειμένου της σύμβασης, η απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα 

συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.  

• Ως «μονάδα» θεωρείται το αυτόνομο ανυψωτικό μηχάνημα μεταφοράς ΑΜΕΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1 Λειβαδιά 2 

2 Λειανοκλάδι 2 

3 Παλαιοφάρσαλος 2 

4 Λάρισα 2 

5 Κατερίνη 2 

6 Πλατύ 1 

7 Βόλος  1 

8 Καρδίτσα 1 

9 Τρίκαλα 1 

10 Καλαμπάκα 1 

11 Έδεσσα 1 

12 Διακοπτό 1 

13 Καλάβρυτα 1 

14 Αθήνα 2 

15 Θεσσαλονίκη 2 

16 Τιθορέα 2 

17 Σέρρες 1 

18 Δράμα 1 

 Αποθήκευση στη Θεσσαλονίκη για μελλοντική χρήση σε 

σταθμό που θα υποδείξει η HELLENIC TRAIN 

1 

 Σύνολο: 26 (+1) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Διαστήματα 

Συντήρησης 

Διαδικασία Λιπαντικά 

Τριμηνιαία Καθαρίστε όλα τα κινούμενα μέρη και 

λιπάνετε τα με γράσο γενικής χρήσης ή 

ψεκαζόμενο γράσο τις: 

▪ Ολισθαίνουσες επιφάνειες στον 

οδηγό κυλίνδρου 

▪ Ράμπες εδράνου 

▪ Κύλινδρος εδράνου. 

▪ Φρένα εδράνου. 

▪ Λαβή εδράνου. 

 Έλεγχος της στάθμης του λαδιού. 

 Έλεγχος για ζημιές, οπτικός έλεγχος,  

 έλεγχος στεγανότητας. 

Χρησιμοποιείτε μόνο γράσα χωρίς 

σιλικόνη. 

Ετήσια (τουλάχιστον μία 

φορά τον χρόνο) 

Τακτικοί έλεγχοι ασφάλειας.  

Διετής Εκτέλεση αλλαγής λαδιού. Υδραυλικό λάδι HDZ 32 (Chevron) 

Κάθε 6 χρόνια 

λειτουργίας 

Αντικατάσταση δακτυλίων εδράνου, 

κυλίνδρων κ.λ.π. 

 

Σημείωση: Στην  περίπτωση καθημερινής χρήσης και πολυετούς λειτουργίας, αντικαταστήστε τους 

δακτυλίους εδράνου κ.λ.π. νωρίτερα, εάν είναι απαραίτητο. 
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