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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΟΣΕ Α.Ε 

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

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10437 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 632 

Τηλέφωνο 210-5297261 

Φαξ 210-5225770 

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

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευ.Γιαννακοπούλου 

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

 

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 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

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

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

http://www.ose.gr/
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:62.07 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023,2024 του Φορέα. 

 

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

1.3.1. Περιγραφή /CPV/Πληροφορίες : Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην:  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ Σ.Σ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ,ΟΡΦΕΩΣ,ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ» 
 
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 στον κ. 
Στουρνάρα Ζαχαρία, τηλέφωνο επικοινωνίας  2105297544, email: z.stournaras@osenet.gr 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης : 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των  430.000 € χωρίς ΦΠΑ  και 533.200 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: 

• Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 270.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ 24%. 

• Μεταφορά Σταθμού Εργασίας Χειρισμών και Ελέγχου Συστημάτων ΑΣΙΔ από τον Σ.Σ. Ρουφ στον 

Σ.Σ. Αθηνών εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 30.000 €  χωρίς τον ΦΠΑ 24%. 

• Αντικατάσταση συσσωρευτών και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας 

των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης των Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Ρέντη, προεκτιμώμενης 

δαπάνης ύψους 40.000 €  χωρίς τον ΦΠΑ 24%. 

• Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό κονδύλι οι δαπάνες για τα απαιτούμενα 

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα για την εύρυθμη λειτουργία τεσσάρων (4) ΑΣΙΔ και δύο (2) 

Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης, το οποίο ανέρχεται σε προεκτιμώμενη δαπάνη ύψους 

90.000 € πλέον ΦΠΑ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  μόνο της τιμής. 

Οι  παραπάνω αξίες προϋπολογισμού βασίζονται στα δεδομένα της αιτούσας υπηρεσίας και σε 
προηγούμενα έτη. 

 

1.3.Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ/-ΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΟΠΤΙΟΝ) :  Στο πλαίσιο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης  δεν 

υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης. 
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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  ν.4792/2021 και ισχύει. 

- του 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 π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- 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», 
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- 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», 

- 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.6181/22-12-2022 απόφασης του Δ.Σ του ΟΣΕ περί έγκρισης του τεύχους της διακήρυξης, 

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

Διαγωνισμών, 

       -     Την υπ’ αριθμ. ΔΠΔΑ/303068/ΟΣΕ/30-09-2022  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  1/02/2023 και ώρα 10.00 π.μ. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  10/02/2023  και ώρα  10.00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: (Αρ.Συστήματος: 181026) http://www.promitheus.gov.gr  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL) 
: www.ose.gr 

 

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 . 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ose.gr/


 

Σελίδα 9 
 

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. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

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

4. 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 με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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), 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 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 σύμβασης1.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. 

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 οκτώ 
χιλιάδες εξακόσια ευρώ (8.600  €). 

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. 



 

Σελίδα 12 
 

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 302 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 απορριφθεί2, 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), 

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, 
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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. 

- 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 : 
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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 287 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,  

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 
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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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, 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 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. 

2.2.3.5. 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. 

2.2.3.6. 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 Καταλληλότητα 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 
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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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού   
να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ποσό ίσο με το 70 %  του προϋπολογισμού της παρούσας κατά την τελευταία 
τριετία  (2019,2020,2021), αθροιστικά και για τα τρία έτη. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας το ως άνω ποσό  θα υπολογίζεται αθροιστικά για 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 αποκλεισμού: 

α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση τουλάχιστον ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Σηματοδότησης επιπέδου SIL4 ή Ηλεκτρονικού Συστήματος κυκλοφοριακής εξασφάλισης επιπέδου SIL4. 

β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων εξασφάλισης Ισόπεδων 
Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) επιπέδου έως και SIL4. 

Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων εμπειρίας και καλής εκτέλεσης 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 επταετία (7 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. 

Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από τις σχετικές συμβάσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα 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. 
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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 ικανότητες3. 

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. 

 

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 
316 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 
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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 διακήρυξη  Παράρτημα 
ΙV , 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. 

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 
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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 
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. 
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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 
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. 

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. 
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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 
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. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ποσό ίσο με το 70% του 
προϋπολογισμού της παρούσας κατά την τελευταία τριετία  (2019,2020,2021), αθροιστικά και για τα τρία 
έτη. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, επί ποινή αποκλεισμού, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται :   
α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση τουλάχιστον ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Σηματοδότησης επιπέδου SIL4 ή Ηλεκτρονικού Συστήματος κυκλοφοριακής εξασφάλισης επιπέδου SIL4. 

β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων εξασφάλισης Ισόπεδων 
Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) επιπέδου έως και SIL4. 

Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων εμπειρίας και καλής εκτέλεσης 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 επταετία (7 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. 

Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από τις σχετικές συμβάσεις. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς , επί ποινή αποκλεισμού 

πρέπει  να διαθέτουν πιστοποίηση ISO ως εξής: 

• 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.  
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• 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 
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.  
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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.  

 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων 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. 
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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 παρούσας 
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». 

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. 
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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:  

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. 4 

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. 
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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. 2690/19995,  

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.  

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 
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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 302 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 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

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

 

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

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούται να συμπληρώσει και υποβάλει 
το έντυπο οικονομικής προσφοράς προσφέροντας στις επί μέρους τιμές μονάδας και η προσφορά του θα 
κριθεί στο συνολικό προσφερόμενο προϋπολογισμό χωρίς τον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

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%. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 στο Παράρτημα  ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

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 δώδεκα 
(12) 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 302 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,  

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, 
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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. 
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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  16/02/2023  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 302. 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. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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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. Στην περίπτωση 
ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

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 316 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 ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

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 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.  
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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.  

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 
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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 302 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. 
 
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.  

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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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. 

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. 

 

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 . 
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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 
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 317 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 316, 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 317 , 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 επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 



 

Σελίδα 37 
 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 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 302 
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.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 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. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του αναδόχου. 
 

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 287 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 337 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)6. 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 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 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, 

 

4.7  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 

Ο Ανάδοχος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήρια συμβόλαια 
από αναγνωρισμένη και νομίμως λειτουργούσα Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6  της  Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 3.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

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 %. 

 

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 316 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. 
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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, επιβάλλεται, 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 
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 αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  
(Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης). 
 
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 
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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. 4412/2016. 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 ημερομηνία υπογραφής της και σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

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. 

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. 
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4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο «Τεύχος Ειδικών Υποχρεώσεων»  της Τεχνικής 
Περιγραφής (Παράρτημα Ι) της παρούσας διακήρυξης. 
 
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 καταλληλότητα 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 σύμφωνα με τον ν.4412, 
άρθρο 219, παράγραφος 4 : 

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 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. 
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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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του Αντικειμένου της 
διακήρυξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  

 

 

         CERTIFIED M.S. 

                                                                                                                                                                                                 ISO 9001:2008 1554/Δ 

ISO 14001:2004 252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 

        ISO 27001:2013 25/ΑΠ 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης, άρσης βλαβών και 

αποκατάστασης ζημιών των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης του Σ.Σ. 

Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς και των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων 

Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

 

 

CPV: 50324100-3 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Νο  Είδος Εργασίας  Μ.Μονάδας  Ποσότητα  
Τιμή 

Μονάδας 
( € ) 

 

 

         

1 

Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης, 
Άρσης Βλαβών και αποκατάστασης 
ζημιών δύο Συστημάτων 
Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης για τον 
απομακρυσμένο χειρισμό  
Ηλεκτροκίνητων Χειριστηρίων  
Αλλαγών τροχιάς, επιπέδου Sil4, των 
Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς 
και των Αυτόματων Συστημάτων 
Ισόπεδων Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, 
Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

ΜΗΝΑΣ 18 270.000,00    

2 

Προμήθεια, προσκόμιση επιτόπου και 
εγκατάσταση νέων συσσωρευτών σε 
αντικατάσταση των παλαιών, 
ενεργοποίηση, έλεγχος και θέση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία του 
πλήρους συστήματος αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας των Σ.Σ. Αθηνών και 
Α.Ι.Ρέντη με όλα τα απαραίτητα 
αναλώσιμα και μικροϋλικά . 

κ.α 1 40.000,00    

3 

Μεταφορά από τον Σ.Σ. Ρουφ στον Σ.Σ. 
Αθηνών της θέσης χειρισμού εκτέλεσης 
και επαναφοράς του συστήματος  
μετρητών αξόνων των τριών ΑΣΙΔ που 
είναι εγκατεστημένα στις οδούς 
Αχιλλέως, Ορφέως και Ιεράς με όλα τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

κ.α 1 30.000,00    

4 

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα για την 
εύρυθμη λειτουργία 4 ΑΣΙΔ και 2 
Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφά-
λισης σύμφωνα με τον Πίνακα 
Ανταλλακτικών [Β] 

κ.α.  1 90.000,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%  430.000,00     

Σύνολο τιμής ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (€) :  430.000 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  

  Φ.Π.Α. 24 (%) :  103.200,00 €  

  Γενικό Σύνολο (€) :  533.200,00 €  

 

 

 

                                                                                                                                                       ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ                                                                                                                                                     
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  

 

         CERTIFIED M.S. 

                                                                                                                                                                                                 ISO 9001:2008 1554/Δ 

ISO 14001:2004 252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 

        ISO 27001:2013 25/ΑΠ 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης, άρσης βλαβών και 

αποκατάστασης ζημιών των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης του Σ.Σ. 

Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς και των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων 

Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

 

 

CPV: 50324100-3 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Το παρόν συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Νο  Είδος Εργασίας  Μονάδα  Ποσότητα  
Τιμή 

Αναφοράς 
( € ) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

 

         

1 

Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης, Άρσης 
Βλαβών και αποκατάστασης ζημιών δύο 
Συστημάτων Κυκλοφοριακής 
Εξασφάλισης για τον απομακρυσμένο 
χειρισμό  Ηλεκτροκίνητων Χειριστηρίων  
Αλλαγών τροχιάς, επιπέδου Sil4, των 
Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς 
και των Αυτόματων Συστημάτων 
Ισόπεδων Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, 
Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

ΜΗΝΑΣ 18 270.000,00    

2 

Προμήθεια, προσκόμιση επιτόπου και 
εγκατάσταση νέων συσσωρευτών σε 
αντικατάσταση των παλαιών, 
ενεργοποίηση, έλεγχος και θέση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία του 
πλήρους συστήματος αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας των Σ.Σ. Αθηνών και 
Α.Ι.Ρέντη με όλα τα απαραίτητα 
αναλώσιμα και μικροϋλικά . 

κ.α 1 40.000,00    

3 

Μεταφορά από τον Σ.Σ. Ρουφ στον Σ.Σ. 
Αθηνών της θέσης χειρισμού εκτέλεσης 
και επαναφοράς του συστήματος  
μετρητών αξόνων των τριών ΑΣΙΔ που 
είναι εγκατεστημένα στις οδούς 
Αχιλλέως, Ορφέως και Ιεράς με όλα τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

κ.α 1 30.000,00    

4 

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα για την 
εύρυθμη λειτουργία 4 ΑΣΙΔ και 2 
Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφά-
λισης σύμφωνα με τον Πίνακα 
Ανταλλακτικών [Β] 

κ.α.  1 90.000,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  430.000,00     

Σύνολο προσφερόμενης τιμής ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (€) :     

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :          

  Φ.Π.Α. 24 (%) :    

  Γενικό Σύνολο Προσφοράς (€) :    

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 52 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου 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 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Σ.Σ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ,ΟΡΦΕΩΣ,ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ» 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ME  ΦΠΑ) 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
18 ΜΗΝΕΣ 

 

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 2023. 

6. Την υπ αριθμ. --------------/-------2022 Απόφαση του Δ.Σ  
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συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ύστερα από τα παραπάνω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους µε την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, αναθέτει το έργο: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ Σ.Σ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ,ΟΡΦΕΩΣ,ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ» 
 

Για κάθε τεχνική πληροφορία να απευθύνεστε  στον κ. Στουρνάρα Ζαχαρία , τηλ. 210-5297544. 

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 υπογραφή της σύμβασης . 

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 

εκτέλεση και ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης, κατά απόλυτη τήρηση των οριζομένων 

στην παρούσα σύμβαση. 
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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 πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 
5.1 της διακήρυξης και 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 %. 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

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 ……………………..  
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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 ποινικ ής 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. 

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   
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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 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  παροχή υπηρεσιών Προληπτικής, Διορθωτικής Συντήρησης, 

αποκατάστασης ζημιών των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη 

(επιπέδου SIL4), καθώς και των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, 

Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης  

 

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης αφορά σε δύο συστήματα κυκλοφοριακής εξασφάλισης 

επιπέδου SIL4 και του προγράμματος λογισμικού, τα οποία διασυνδέονται σε προϋπάρχον εξοπλισμό 

ημιτελούς σηματοδότησης  και χρησιμοποιούνται για τον απομακρυσμένο χειρισμό των Ηλεκτροκίνητων 

Χειριστηρίων αλλαγών Τροχιάς, καθώς και τέσσερα (4) συστήματα ΑΣΙΔ με εξοπλισμό επιπέδου SIL4.  

Οι υπηρεσίες συντήρησης έχουν διάρκεια δέκα οκτώ (18) μήνες, περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες 

από τη παρούσα εργασίες 24 ώρες το 24-ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με προεκτιμώμενη 

δαπάνη ύψους 430.000 € χωρίς τον ΦΠΑ 24%. 

Επίσης, στη παρούσα περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα : 

• Μεταφορά Σταθμού Εργασίας Χειρισμών και Ελέγχου Συστημάτων ΑΣΙΔ (θέση χειρισμού) από τον 

Σ.Σ. Ρουφ στον Σ.Σ. Αθηνών  

• Αντικατάσταση συσσωρευτών με νέους και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Αδιάλειπτης 

Τροφοδοσίας των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης των Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Ρέντη  

• Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό κονδύλι οι δαπάνες για τα απαιτούμενα 

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα για την εύρυθμη λειτουργία των τεσσάρων (4) ΑΣΙΔ και των δύο (2) 

Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης.  

  

1.2. Ορισμοί 

   

    Ως «βλάβη» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού, μονάδας ή συσκευής ή στο 

σύνολο των συστημάτων υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας.   

 

    Ως  «ζημιά» θεωρείται κάθε δυσλειτουργία σε μέρος του εξοπλισμού, μονάδας και συσκευής ή στο 

σύνολο των συστημάτων που οφείλεται είτε σε λανθασμένες ενέργειες τρίτων (κακή χρήση εξοπλισμού), 

είτε σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων (εκτροχιασμοί, πρόσκρουση οδικών οχημάτων, εργασίες τρίτων, 

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», 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. 

 

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. 

 

1.3. Ορολογία – Ερμηνεία όρων 

 

Η  Υπηρεσία Συντήρησης αφορά και περιλαμβάνει την εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού κυκλοφοριακής εξασφάλισης στους Σ.Σ. Αθηνών και Α.Ι. Ρέντη, καθώς και του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού στα ΑΣΙΔ των οδών Αχιλλέως, Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης. 

 

Η Υπηρεσία Συντήρησης περιλαμβάνει την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, την ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, την 

αποκατάσταση ΖΗΜΙΩΝ και την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπως περιγράφονται στη παρούσα. 

 

Στην έννοια της Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες εκείνες που, στηριζόμενες σε 

μία λεπτομερειακή περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεμβάσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από τα 

εγχειρίδια συντήρησης των Προμηθευτών και Υποπρομηθευτών, 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 τη 

διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωμαλιών και βλαβών που προκύπτουν από τη χρήση του 

εξοπλισμού ή εξαιτίας εκτάκτων αναγκών.   

 

Ο Πίνακας Ανταλλακτικών [Α] που περιλαμβάνεται στη παρούσα, περιέχει όλα τα απαιτούμενα 

ανταλλακτικά για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τις προβλέψεις των Προμηθευτών 

- Υποπρομηθευτών των επιμέρους ανταλλακτικών και τη μελέτη RAMS κατά περίπτωση. 

 

Ο Πίνακας Ανταλλακτικών [Β] που δίδεται στο έντυπο προσφοράς, περιλαμβάνει τις απαραίτητες 

ποσότητες βάσει του Πίνακα [Α] που θα πρέπει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος για την επίτευξη της 

επιτελεστικότητας της συντήρησης. 

 

 

 

 

1.4. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία 

 



Στο πλαίσιο παλαιότερης σύμβασης με Α.Δ.751/2016 και τίτλο: «Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Διπλής 

Ηλεκτροκινούμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Πειραιά - Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών», η οποία 

παραλήφθηκε οριστικά από τον ΟΣΕ το 2021 και συγκεκριμένα στο τμήμα γραμμής μεταξύ των Σ.Σ. 

Αθηνών και Σ.Σ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, εγκαταστάθηκαν: 

- Δύο (2) συστήματα κυκλοφοριακής εξασφάλισης. Ένα στον Σ.Σ. Α.Ι.Ρέντη και ένα στον Σ.Σ. Αθηνών 

για τον απομακρυσμένο χειρισμό (τηλεχειρισμό) των Ηλεκτροκίνητων Χειριστηρίων Αλλαγών 

(ΗΧΑ) τροχιάς με έλεγχο αιχμής για την ασφαλή διέλευση των συρμών πάνω από αυτές που 

εισέρχονται και εξέρχονται από τους ανωτέρω σταθμούς.  Τα εν λόγω συστήματα έχουν 

διασυνδεθεί σε προϋπάρχον εξοπλισμό σηματοδότησης indoor και outdoor που έχει εγκατασταθεί 

με παλαιότερη εργολαβία του ΟΣΕ. 

- Τέσσερα (4) συστήματα ΑΣΙΔ για την εξασφάλιση των Ισόπεδων Διαβάσεων των οδών Αχιλλέως, 

Ιερά, Ορφέως και Αγίας Άννης.   

- Τα ανωτέρω συστήματα λειτουργούν ανελλιπώς από το 2018 και από το 2017 τα ΑΣΙΔ και χρήζουν 

συντήρησης και άρσης των οποιωνδήποτε βλαβών προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους. 

 

1.5. Υπηρεσίες και υλικά μεταφοράς Πίνακα Χειρισμού (ΠΧ) και αποκατάστασης λειτουργίας 

Η ανάγκη αυτή εντοπίζεται:  

1ον) στην αντικατάσταση των συσσωρευτών, ενεργοποίηση, έλεγχο και θέση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία του πλήρους συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (ups) των Σ.Σ. Αθηνών και Α.Ι.Ρέντη 

με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και μικροϋλικά.  

2ον) στη μεταφορά του Πίνακα Χειρισμού (Π.Χ.) των ΑΣΙΔ που είναι εγκατεστημένα στις οδούς 

Αχιλλέως, Ορφέως και Ιεράς  Οδού, από τον Σ.Σ. Ρουφ στον Σ.Σ. Αθηνών, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα εκτέλεσης επαναφοράς του συστήματος μετρητών αξόνων και λοιπών χειρισμών από 

τον Σ.Σ. Αθηνών,  με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης, 

δοκιμής και θέσης σε κανονική λειτουργία.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Στους Σ.Σ. Αθηνών και Α. Ι. Ρέντη, η τροφοδοσία των Συστημάτων Κυκλοφοριακής 

Εξασφάλισης γίνεται με εξομαλυμένη τάση από κατάλληλη διάταξη, που αποτελεί μέρος του 

συνολικού συστήματος τροφοδοσίας των σταθμών, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 

αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Έτσι οι διακοπές από τον πάροχο (Δ.Ε.Η.) της κεντρικής τροφοδοσίας των 

δύο σταθμών, οδηγούν σε διακοπή της λειτουργίας των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης, 

που έχουν εγκατασταθεί σε αυτούς. 

Στο πλαίσιο της παρούσης θα γίνει ενεργοποίηση του πλήρους συστήματος αδιάλειπτης 

τροφοδοσίας των ανωτέρω σταθμών, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργικότητα των Συστημάτων 

Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης από τυχόν διακοπές της κεντρικής τροφοδοσίας (Δ.Ε.Η.). Συγκεκριμένα 

απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες: 

• Αντικατάσταση με νέους του συνόλου των συσσωρευτών των Συστημάτων Κυκλοφοριακής 

Εξασφάλισης των δύο σταθμών, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών των γεννητριών. 

• Ενεργοποίηση του συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας έτσι, ώστε σε περίπτωση διακοπής 

της κεντρικής τροφοδοσίας (Δ.Ε.Η.), το Σύστημα Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης να τροφοδοτείται είτε 

από τη συστοιχία των συσσωρευτών είτε από τη γεννήτρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. 



Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και υλικά και μικροϋλικά, 

εκτός από βεβλαμμένα στοιχεία εξοπλισμού του συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας τα οποία δεν 

είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και συνεπώς να προβλεφθούν. 

Β. Στο υφιστάμενο σύστημα των μετρητών αξόνων που σχετίζεται με τα τρία ΑΣΙΔ, που είναι  

εγκατεστημένα στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αχιλλέως, Ορφέως και Ιεράς, η επαναφορά αυτού 

(σε περίπτωση ψευδοκατάληψης) δύναται να γίνει από τον χρήστη του συστήματος στον Σ.Σ. Ρουφ. 

Με δεδομένο ότι ο εν λόγω σταθμός είναι επί μακρόν μη επανδρωμένος, κρίνεται επιτακτική η 

μεταφορά της δυνατότητας εκτέλεσης επαναφοράς του συστήματος μετρητών αξόνων από τον Σ.Σ. 

Ρουφ στον Σ.Σ. Αθηνών. Για την υλοποίηση της εν λόγω αναβάθμισης απαιτούνται οι παρακάτω 

ενέργειες: 

• Μεταφορά της θέσης χειρισμού και εκτέλεσης του συστήματος για την παρακολούθηση της 

λειτουργίας και χειρισμό των ΑΣΙΔ από τον Σ.Σ. Ρουφ, που είναι εγκατεστημένο, στον Σ.Σ. Αθηνών. 

• Μεταφορά του κομβίου επαναφοράς του συστήματος μετρητών αξόνων από τον Σ.Σ. Ρουφ, 

που είναι εγκατεστημένο, στον Σ.Σ. Αθηνών. 

• Εγκατάσταση καλωδιώσεων από το σταθμαρχείο του Σ.Σ. Αθηνών έως την Κεντρική Μονάδα 

Διαχείρισης Λειτουργιών στην Ιερά Οδό. 

• Εκ νέου προγραμματισμός στοιχείων του εξοπλισμού, εφόσον απαιτηθεί. 

• Εκ νέου πιστοποίηση ασφαλείας του συστήματος, ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο 

επίπεδο ασφαλείας SIL4 (Safety Integrity Level 4), εφόσον απαιτηθεί. 

1.6. Υπηρεσίες Συντήρησης 

 

Η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης περιλαμβάνει την προληπτική και διορθωτική συντήρηση με 

άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών 24 ώρες το 24-ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η Συντήρηση για κάθε σύστημα που αναγράφεται στη παρούσα περιλαμβάνει και το σύνολο του 

εγκατεστημένου σηματοτεχνικού εξοπλισμού. 

Ως βάση αναφοράς για την υπηρεσία Συντήρησης είναι η εκτέλεση του Προγράμματος Συντήρησης 

για τα επιμέρους συστήματα και υποσυστήματα. 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με προσοχή, ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην 

περίπτωση τυχόν πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και 

αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους με δαπάνες του. 

 

Οι αποκαταστάσεις ζημιών από θραύσεις δρυφάκτων καθώς και αυτές που συμβαίνουν στον 

εξοπλισμό και οφείλονται αμιγώς στη λειτουργία των συστημάτων, εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του 

Αναδόχου. 

Για τις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών στα συστήματα επί γραμμής και εντός των τεχνικών δωματίων 

που οφείλονται σε δολιοφθορές, βανδαλισμούς, κλοπές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση 

με υλικά του ΟΣΕ άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης. Για ζημιές από έκτακτα συμβάντα (πχ. 

εκτροχιασμοί, παραβιάσεις αλλαγών και οδικά ατυχήματα) και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην καταγραφή των βλαβών άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης. Τα υλικά και η 



εργασία που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών, στις περιπτώσεις αυτές, βαρύνουν τον 

ΟΣΕ. 

Οι βλάβες και οι ζημιές κατά κανόνα θα δηλώνονται από τον ΟΣΕ μέσω της εφαρμογής WEB. Παρόλα 

αυτά ενδέχεται και ο Ανάδοχος να διαγνώσει βλάβες ή ζημιές στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεών του. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να αναγγείλει τη βλάβη ή ζημιά στον 

ΟΣΕ, ο οποίος θα μεριμνήσει μέσω του WEB.  

 



2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

2.1. Διάρκεια Συντήρησης 

 

 Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης ορίζεται σε δέκα οκτώ 18 μήνες από την υπογραφή 

της Σύμβασης.   

 

2.2. Ωράριο Εργασιών Συντήρησης  

 

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.  

 

Η παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου θα καταγράφεται υποχρεωτικά στο σύστημα WEB του 

ΚΕΚ/ΣΚΑ κατά την έναρξη και λήξη των εργασιών συντήρησης και ουδεμία άλλη σχετική εφαρμογή του 

Αναδόχου γίνεται δεκτή. 

 

Οι εργασίες συντήρησης των Η.Χ.Α. αλλαγών τροχιάς που χειρίζονται από το σταθμό εργασίας του 

συστήματος Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης για την υλοποίηση ελιγμοδιαδρομών και δρομολογίων, καθώς 

και άλλες 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). 

 

2.3. Εργασίες υπό κυκλοφορία και υπό τάση 

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται μόνο μετά από έγγραφη αδειοδότηση του ΟΣΕ και με την 

προϋπόθεση εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναδόχου σε περιβάλλον ηλεκτροκίνησης. 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. 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. 

 

 

 



2.4. Πρόγραμμα Συντήρησης - Τεχνικές Αναφορές – Δελτία 

 

1. Ο Ανάδοχος θα συντάσσει Μηνιαίο Πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών, ώστε ο ΟΣΕ να έχει λάβει 

γνώση του προγραμματισμού των εργασιών. Στο Μηνιαίο Πρόγραμμα 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 χρήση 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 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 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 (καρτέλα) είναι έντυπο στο οποίο καταγράφεται η Συντήρηση ανά σύστημα και 

υποσύστημα, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-3 και σύμφωνα με την ομαδοποίηση των 

υποσυστημάτων όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο συνημμένο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 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. 

 

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 παραδοθούν υποχρεωτικά σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένα από τον 

Ανάδοχο, στην αρμόδια Δ/νση.  

 

 

 



2.5. Ανταλλακτικά – υλικά συντήρησης - αναλώσιμα 

 

Όλα τα υλικά συντήρησης – ανταλλακτικά που θα προμηθευτεί ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης 

συντήρησης, 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. 

 

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά που αφορούν στη Σύμβαση θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο 

αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης τμηματικά ή ολικά, το οποίο στη συνέχεια θα τα παραδώσει με 

πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής στον Ανάδοχο για τις ανάγκες συντήρησης της σύμβασης. 

 

Τα εν λόγω ανταλλακτικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα κωδικοποιήσει σύμφωνα με υπόδειγμα που θα 

χορηγηθεί από τον ΟΣΕ και η τελική κωδικοποίηση των ανταλλακτικών θα παραδοθεί στη Διεύθυνση.    

 

Ο Ανάδοχος, εάν κατά το στάδιο της συντήρησης εντοπίσει βλάβη ή ζημιά της οποίας η αποκατάσταση 

απαιτεί ανταλλακτικό – υλικό αποθήκης τότε αιτείται εγγράφως στον Επόπτη τη χορήγηση του αναγκαίου 

υλικού ή υλικών. 

 

Δεν είναι επιτρεπτή η χρήση ανταλλακτικού αποθήκης για τις ανάγκες της συντήρησης, χωρίς την έγκριση 

του Επόπτη. 

 

Όσα από τα υλικά - ανταλλακτικά αποθήκης χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της συντήρησης, θα 

καταγράφονται σε ειδικά φύλλα και σε κάθε μεταβολή της ποσότητας των ανταλλακτικών – υλικών αυτών, 

ο Ανάδοχος θα αποστέλλει τον Πίνακα Ανταλλακτικών στον Επόπτη και στη ΔΙΣΣΗΣΗΚ, σε ηλεκτρονική και 

έντυπη μορφή, ώστε ο ΟΣΕ να είναι πλήρως ενημερωμένος για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών 

αποθήκης της σύμβασης.  

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διάγνωση της λειτουργικής κατάστασης των υλικών - ανταλλακτικών 

που αντικαθίσταται στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης. Προς τούτο, για τα υλικά – ανταλλακτικά που 

αντικαθίστανται, ο Ανάδοχος θα τα χαρακτηρίζει ως Επισκευάσιμα (ΕΠ) ή ΑΠΧ (ακατάλληλα προς χρήση) 

και θα τα παραδίδει στον Επόπτη της Σύμβασης με αντίστοιχο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. 

 

Τα υλικά που αποκαθίστανται στο πλαίσιο της συντήρησης - άρσης βλαβών καταχωρούνται στη λίστα του 

Πίνακα Κατάστασης Ανταλλακτικών και χαρακτηρίζονται ως 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,  που δεν περιλαμβάνεται στον 

Πίνακα Ανταλλακτικών της παρούσης, 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 θα προμηθεύεται το υλικό και θα το διαθέτει στον Ανάδοχο, ο 

οποίος στη συνέχεια θα προβαίνει στην  αντικατάστασή του.  

 

Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για τις ανάγκες αντικατάστασης υπαρχόντων υλικών κατά τη φάση της 

Προληπτικής – Διορθωτικής συντήρησης θα είναι ίδια ή ισοδύναμα ή/και καλύτερα των προηγούμενων 

που πρόκειται να  αντικατασταθούν. Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου συντήρησης, όλα τα υλικά 



συντήρησης - ανταλλακτικά που βρίσκονται στην αποθήκη του Αναδόχου θα μεταφερθούν με δαπάνες 

του και πλήρως κωδικοποιημένα στις αποθήκες που θα υποδείξει ο ΟΣΕ, με τη διαδικασία παράδοσης - 

παραλαβής.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει άμεσα στον ΟΣΕ κάθε υλικό - ανταλλακτικό που αντικατέστησε στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας της συντήρησης. 

 

Τα παρακάτω υλικά θεωρούνται αναλώσιμα στο πλαίσιο της Συντήρησης και είναι ανηγμένα στη 

προσφορά του Αναδόχου : 

- Πείροι δρυφράκτων 

- Λάμπες πυρακτώσεως φωτοσημάτων 

- Μικροϋλικά  

 

Ως μικροϋλικά θεωρούνται όλα τα καλώδια οιουδήποτε τύπου και μήκους έως 20 m, πάσης φύσεως μέσα 

συνδέσεως, σωλήνες μήκους έως 5 m, ειδικά τεμάχια, χρώματα, καννάβι και γενικά υλικά μικρού κόστους 

που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης – επισκευής. 

 

 

                                                                                                                                         ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 
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1 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  παροχή υπηρεσιών Προληπτικής, Διορθωτικής Συντήρησης, 

αποκατάστασης ζημιών των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη 

(επιπέδου SIL4), καθώς και των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, 

Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης (SIL4) 

 

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης αφορά σε δύο συστήματα κυκλοφοριακής εξασφάλισης 

επιπέδου SIL4 και του προγράμματος λογισμικού, τα οποία αντίστοιχα διασυνδέονται σε προϋπάρχον 

εξοπλισμό ημιτελούς σηματοδότησης και χρησιμοποιούνται για τον απομακρυσμένο χειρισμό των 

Ηλεκτροκίνητων Χειριστηρίων αλλαγών Τροχιάς, απαιτήσεις προγραμματισμού, καθώς και τέσσερα (4) 

συστήματα ΑΣΙΔ με εξοπλισμό επιπέδου SIL4.  

Οι υπηρεσίες συντήρησης έχουν διάρκεια δέκα οκτώ (18) μήνες, περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες 

από τη παρούσα εργασίες 24 ώρες το 24-ωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Ο συνολικός 

εκτιμώμενος Προϋπολογισμός ανέρχεται στα 430.000 € χωρίς τον ΦΠΑ 24% και έχει ως ακολούθως: 

• Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 270.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ 24%. 

• Μεταφορά Σταθμού Εργασίας Χειρισμών και Ελέγχου Συστημάτων ΑΣΙΔ από τον Σ.Σ. Ρουφ στον 

Σ.Σ. Αθηνών εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 30.000 €  χωρίς τον ΦΠΑ 24%. 

• Αντικατάσταση συσσωρευτών και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας 

των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης των Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Ρέντη, προεκτιμώμενης 

δαπάνης ύψους 40.000 €  χωρίς τον ΦΠΑ 24%. 

• Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό κονδύλι οι δαπάνες για τα απαιτούμενα 

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα για την εύρυθμη λειτουργία τεσσάρων (4) ΑΣΙΔ και δύο (2) 

Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης, το οποίο ανέρχεται σε προεκτιμώμενη δαπάνη ύψους 

90.000 € πλέον ΦΠΑ. 

  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

 CPV : 50324100-3  

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 430.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ 24%  

 (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 533.200,00€)  

Υφίσταται δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου έως 50%. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 18 μήνες . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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2. Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :   

α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση τουλάχιστον ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Σηματοδότησης επιπέδου SIL4 ή Ηλεκτρονικού Συστήματος κυκλοφοριακής εξασφάλισης επιπέδου SIL4 

β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση Αυτόματων Συστημάτων εξασφάλισης Ισόπεδων 

Διαβάσεων επιπέδου έως και SIL4. 

Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων εμπειρίας και καλής εκτέλεσης 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 επταετία (7 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. 

Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από τις σχετικές συμβάσεις. 

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

τιμής 
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3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.1 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με τους πιο κάτω τρόπους:   

Στη διάρκεια της σύμβασης Συντήρησης προβλέπονται πιστοποιήσεις  της υλοποίησης του 
αντικειμένου της από τον επόπτη της Σύμβασης . Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(εργασιών) και των υλικών του αντικειμένου της σύμβασης  θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
θα συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4782 το οποίο τροποποίησε το άρθρο 221 του 
Ν.4412. 

Η πληρωμή για τη παροχή των υπηρεσιών συντήρησης θα  πραγματοποιείται κάθε 3μηνο ύστερα από 
την παραλαβή τους από την Επιτροπή, ήτοι έξι (6) τρίμηνα. 

 Η πληρωμή για την προμήθεια, προσκόμιση επιτόπου και εγκατάσταση νέων συσσωρευτών σε 
αντικατάσταση των παλαιών, ενεργοποίηση, έλεγχος και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του 
πλήρους συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας των Σ.Σ. Αθηνών και Α.Ι.Ρέντη με όλα τα απαραίτητα 
αναλώσιμα και μικροϋλικά, θα πραγματοποιηθεί μετά την θέση των σε κανονική λειτουργία και την 
παραλαβή των από τη επιτροπή. Δύναται η παραλαβή και η πληρωμή να γίνει τμηματικά , ήτοι ανά 
σταθμό. 

Η πληρωμή για την μεταφορά από τον Σ.Σ. Ρουφ στον Σ.Σ. Αθηνών της θέσης χειρισμού εκτέλεσης και 

επαναφοράς του συστήματος  μετρητών αξόνων των τριών ΑΣΙΔ που είναι εγκατεστημένα στις οδούς 

Αχιλλέως, Ορφέως και Ιεράς με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, θα πραγματοποιηθεί μετά την θέση του σε κανονική λειτουργία στη νέα θέση 

λειτουργίας και την παραλαβή του από τη επιτροπή. 

Η πληρωμή των παραδοτέων ανταλλακτικών του Πίνακα Ανταλλακτικών Β μπορεί να 

πραγματοποιείται και τμηματικά ύστερα από την κάθε παραλαβή της από την επιτροπή. 

 Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

(τιμολόγιο, κ.α.) και δικαιολογητικών (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και λοιπά στοιχεία που 

ζητούνται στη παρούσα) 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.  

3.2 Κρατήσεις  

 

Τον 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) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 § 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 235 § 1 του Ν. 4610/2019).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20 % 

εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού).  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού.   

3.3 Ρήτρες  

  

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 

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, δίδονται ακολούθως :   

 

Α/Α Παράβαση Ρήτρα Αυξημένη ρήτρα 

1 

Μη προσκόμιση του δελτίου παραγγελίας του 
συνόλου των ανταλλακτικών και των 
απαντητικών επιστολών των επιμέρους 
προμηθευτών, εντός 30 ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

300€ / ημέρα 

 
 
 

2 

Καθυστέρηση εκτέλεσης της 
Προγραμματισμένης Συντήρησης, πέραν των 10 
ημερών,  σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Συντήρησης. 

500€ / ημέρα 

 
 
1.000 € για καθυστέρηση 
πέραν των 2 ημερών 
 

3 
Μη τήρηση του χρόνου προσέλευσης για 
αποκατάσταση συμβάντων  

300€ / βλάβη 

 
- 

4 
Πλημμελής εκτέλεση προγράμματος 
Συντήρησης ανά ΑΣΙΔ. 

2.000 €/ΑΣΙΔ 

 
 

5 
Πλημμελής εκτέλεση προγράμματος 
Συντήρησης ανά Σύστημα Κυκλοφοριακής 
Εξασφάλισης 

2.000€ /σύστημα 

 
- 
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Α/Α Παράβαση Ρήτρα Αυξημένη ρήτρα 

6 
Ελλιπή δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη 
πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών 

Καθυστέρηση πληρωμής 

 
 
- 

7 Υπέρβαση της 1ης τμηματική προθεσμίας 300€ / ημέρα 
 

8 Υπέρβαση της 2ης τμηματική προθεσμίας 300€ / ημέρα 
 

9 
Μη καταγραφή στο WEB ενημέρωσης και 
αποκατάστασης βλάβης 

500€/βλάβη ανά ημέρα   
 

10 Αδυναμία τήρησης στελέχωσης  1000€/ημέρα/άτομο 
 
Έκπτωση Αναδόχου 

11 Μη υποβολή ασφαλιστηρίου Συμβολαίου  1000€ 
 

12 
Μη προσκόμιση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VI-1 και 
VI-2 συμπληρωμένα εντός πέντε (5) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης  

1.500,00€ 

Και παράταση άλλων 
πέντε (5) ημερών.  
εφόσον και τότε δεν 
υπάρξει ανταπόκριση 
κηρύσσεται έκπτωτος ο 
Ανάδοχος. 

13 
 

Μη συμπλήρωση Δελτίου Συντήρησης  
300€ για κάθε Δελτίο 

υποχρέωσης 

 

 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την εκάστη αμοιβή του αναδόχου.  

Ο επόπτης θα ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή για την εκάστη πλημμέλεια του αναδόχου και η 

επιτροπή θα ελέγχει-διαπιστώνει και θα συμπεριλαμβάνει τη ρήτρα στο Πρωτόκολλο Ποιοτικής και 

Ποσοτικής Παραλαβής.  

 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 
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4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

4.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

4.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

ΔΙΣΗΣΗΚ  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 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016,  

4.1.2. 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. 

4.1.3. 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. 

4.2  Διάρκεια σύμβασης  

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

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 

/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

α) 1η Τμηματική Προθεσμία : Μεταφορά Σταθμού Εργασίας Χειρισμών και Ελέγχου Συστημάτων ΑΣΙΔ 

στον Σ.Σ. Αθηνών εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

β) 2η Τμηματική Προθεσμία : Ανάταξη των συσσωρευτών και Ενεργοποίηση των δύο Συστημάτων 

Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας στους Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη και Σ.Σ. Αθηνών εντός 6 μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

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 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Σελίδα 9 

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. 

4.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

4.3.1 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.  

4.3.2 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.  

4.3.3 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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

4.3.4 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.  

4.3.5 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.  

4.3.6 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. 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 
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των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.4 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 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. 

4.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

 

Δεν προβλέπεται στη παρούσα. 
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι απαιτήσεις του ΟΣΕ, ως προς τις υπηρεσίες συντήρησης και άρσης 

βλαβών του Αναδόχου, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

 

5.1 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.   

Το Πρόγραμμα Συντήρησης αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση του ΟΣΕ και δύναται να συμπληρωθεί κατ’ 

εκτίμηση του Αναδόχου, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη περίοδο της συντήρησης. 

Εφόσον απαιτηθεί κατ’ εκτίμηση του Αναδόχου αύξηση της συχνότητας προληπτικής συντήρησης αυτή 

βαρύνει τον Ανάδοχο και θεωρείται ανηγμένη στη προσφορά του. 

Η Διορθωτική συντήρηση (άρση βλαβών - δυσλειτουργιών - ζημιών) μπορεί να είναι άμεση ή 

βραχυπρόθεσμη ανάλογα με τη περίπτωση και την κρισιμότητα της βλάβης. Οι βλάβες κατά κανόνα θα 

πρέπει να δηλώνονται από τον ΟΣΕ. 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.  

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 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 ζημιών.  

Ο ΟΣΕ είναι υποχρεωμένος να χορηγεί τις κατάλληλες αιτούμενες άδειες εργασίας τουλάχιστον 5 ημέρες 

από την υποβολή του προγράμματος συντήρησης από τον Ανάδοχο, καθώς και το απαιτούμενο 

προσωπικό κατά περίπτωση. 

Χωρίς την έγκριση άδειας και την διάθεση από τον ΟΣΕ των αρμοδίων στελεχών που απαιτούνται για τις 

εκάστοτε εργασίες συντήρησης, ο Ανάδοχος δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη υλοποίηση ή / και 

καθυστέρηση στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών συντήρησης. 

 

5.2 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 
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• Οι δαπάνες του απαραίτητου προσωπικού για την εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης 

καθώς και της διορθωτικής συντήρησης 

• Οι δαπάνες μεταφοράς επιτόπου των υλικών  

• 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  

• Οι δαπάνες των αναλωσίμων, μικροϋλικών και ειδικών εργαλείων. Όλα τα 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 και δεν εμπεριέχονται ανηγμένα στην προσφορά 

του Αναδόχου, 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. 

 

5.3 Ωράριο Εργασιών Συντήρησης – Παρουσιολόγιο 

 

Οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης και των ΑΣΙΔ, 

θα εκτελούνται προγραμματισμένα τις εργάσιμες μόνον ημέρες, κατά τη διάρκεια του πρωινού οκταώρου 

07:00-15:00.  

Η αντικατάσταση λαμπτήρων των Φωτοσημάτων  θα γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες (από ώρα 23:30 έως 

4:00) ύστερα από σχετική άδεια εργασίας,  Απαγόρευση Γραμμής Επαφής (Α.Γ.Ε.) και πιθανή αποκοπή της 

Κυκλοφορίας.   

 

5.4 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συντήρησης - Τεχνικές Αναφορές  

 

1.   Ο Ανάδοχος θα συντάσσει Εβδομαδιαίο 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.  

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. Στα Δελτία Βλαβών, καταγράφονται 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 στους τεχνικούς χώρους των σταθμών καθώς και στα ερμάρια των ΑΣΙΔ σε ειδικούς 

κατάλληλα αριθμημένους και τιτλοδοτημένους φακέλους αρχειοθέτησης με ευθύνη του Ανάδοχου 
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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 Τεχνικές Αναφορές είναι Τεχνικές Εκθέσεις και έντυπα που αφορούν στη συντήρηση, περιλαμβάνουν 

δε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δελτία βλαβών και δοκιμές που τεκμηριώνουν τη συντήρηση που 

επιτελείται από τον Ανάδοχο. Ακολούθως, αναφέρονται αναλυτικά τα απαιτούμενα από τον ΟΣΕ τεχνικά 

έγγραφα που θα συντάσσονται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται μαζί με τις 

πιστοποιήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης: 

1ον) Δελτίο Συντήρησης ανά σύστημα και ανά ΑΣΙΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα VI-3. Τα δελτία 

υποβάλλονται στον ΟΣΕ στο τέλος της κάθε περιόδου Συντήρησης. 

2ον) Δελτίο Αναφοράς καταγεγραμμένων βλαβών (που περιλαμβάνει όλα τα δελτία βλαβών), το οποίο 

συντάσσεται και υποβάλλεται στο τέλος της κάθε περιόδου Συντήρησης. Το δελτίο αφορά όλες τις βλάβες 

που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης καθώς και αυτών που αναφέρθηκαν από 

τον ΟΣΕ. 

3ον) Τεχνική Αναφορά (Έκθεση) που θα περιγράφει τη μεθοδολογία και τις εργασίες που έγιναν στο 

πλαίσιο της συντήρησης και άρσης βλαβών, για κάθε περίοδο Συντήρησης. Στην έκθεση αυτή θα 

αναγράφεται και η τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων που συντηρήθηκαν. 

Τα Δελτία Συντήρησης, τα Δελτία Αναφοράς, τα Δελτία Βλαβών καθώς και οι Τεχνικές Αναφορές 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη πιστοποίηση της συντήρησης.  

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει Εβδομαδιαίο 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. 

5.5 Αναγγελία βλαβών  

 

Για τις αναγγελίες βλαβών ισχύουν τα ακόλουθα : 

 

1ον) η δυσλειτουργία ή βλάβη ενός συστήματος εντοπίζεται από τον Χρήστη και ο τελευταίος ενημερώνει 

τον ΟΣΕ αρμοδίως. 

2ον) η δυσλειτουργία ή βλάβη ενός συστήματος εντοπίζεται από τον Συντηρητή κατά τη διάρκεια της 

Προληπτικής Συντήρησης και ο Συντηρητής ενημερώνει τον ΟΣΕ. 

Ως εκ τούτου, ο ΟΣΕ είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Αναδόχου ως προς τα συμβάντα που 

εντοπίζονται και τη διατήρηση ημερήσιου βιβλίου συμβάντων το οποίο ενημερώνεται από τον επόπτη 

της σύμβασης και στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο Ανάδοχος Συντηρητής. 

 

Η ενημέρωση του Αναδόχου και του ΟΣΕ θα γίνεται συμβατικά με τους ακόλουθους τρόπους: 

• μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (WEB) κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

• μέσω έγγραφης αλληλογραφίας.   

 

Ο ΟΣΕ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά και εγγράφως τον Ανάδοχο για τις οποιεσδήποτε βλάβες - 

δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό που συντηρεί, ώστε ο Ανάδοχος να επιλαμβάνεται 

της διορθωτικής συντήρησης έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις του ΟΣΕ.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ορίσει ευέλικτο και ασφαλή μηχανισμό λήψης της αναγγελίας 

βλαβών («call center») το οποίο θα λειτουργεί πλήρως και αδιαλείπτως για όλες τις ώρες του χρόνου 

συντήρησης με δυνατότητα καταγραφής των συμβάντων. 

Η ενημέρωση κατά τη νύκτα και σε μη εργάσιμες ημέρες, θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΚ ή της 

Υπηρεσίας μέσω  email ή τηλεφώνου. 
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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 της βλάβης θα προσδιορίζεται από τον ΟΣΕ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.  

Ο συμβατικός χρόνος έναρξης αποκατάστασης βλαβών - δυσλειτουργιών μετά από την επίσημη αναγγελία 

από τον ΟΣΕ ορίζεται ως εξής: 

i. Ο χρόνος ανταπόκρισης του Αναδόχου σε αναγγελία της βλάβης για τα Συστήματα Κυκλοφοριακής 

Εξασφάλισης και τα ΑΣΙΔ ορίζεται σε 90 λεπτά από την αναγγελία. 

ii. Ο χρόνος ανταπόκρισης του Αναδόχου σε αναγγελία βλάβης για τα Η/Μ συστήματα παροχής ισχύος 

των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης ορίζεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

ημέρα της αναγγελίας. 

iii. Στις περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων (περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δολιοφθορές, κλοπές, 

βανδαλισμοί) ο ΟΣΕ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και εγγράφως τον Ανάδοχο περί του 

έκτακτου συμβάντος και ο Ανάδοχος θα προβαίνει άμεσα (σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 24 ωρών) 

στην αξιολόγηση του συμβάντος. Η Ομάδα Επέμβασης του Αναδόχου θα προβαίνει άμεσα σε 

αυτοψία - καταγραφή των βλαβών και των απαιτούμενων υλικών αποκατάστασης σε συνεργασία με 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα προχωρά άμεσα στην προσωρινή αποκατάσταση όπου αυτό είναι 

δυνατό, ενώ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα γίνει προγραμματισμός 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 ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν δύναται να αποκαθιστά σε εύλογο χρονικό διάστημα 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. 

 

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. 

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 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.  
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5.6 Εργασίες σε Τεχνικά Δωμάτια 

 

Ο Ανάδοχος κατά τη διαδικασία συντήρησης – άρσης βλαβών εντός των Τεχνικών Δωματίων φέρει 

ακέραια την ευθύνη έναντι του ΟΣΕ για την ασφάλεια του εγκατεστημένου εξοπλισμού διαφόρων 

συστημάτων και υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές στον εξοπλισμό.  

 

5.7 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 VΙ-1.  

 

5.8 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. Όλοι οι χώροι δικαιοδοσίας του Αναδόχου Συντηρητή  θα διατηρούνται καθαροί. 

 

iii. 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.  

 

iv. 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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v. 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. 

 

vi. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται προγραμματισμένα τις εργάσιμες μόνον ημέρες και ώρες 

και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη της σύμβασης. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών προληπτικής συντήρησης δεν αποκλείεται η παρουσία στελεχών της Υπηρεσίας ή της 

αρμόδιας προς τούτο επιτροπής.  

 

vii. 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.  

 

viii. 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. 

 

ix. 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. 

 

x. 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. 

   

xi. 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 και των  

Συστημάτων. 

 

xii. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα φέρει ακεραία την ευθύνη έναντι του νόμου, για την συντήρηση και 

την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των Συστημάτων που συντηρεί.  

 

xiii. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα εξασφαλίζει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή των 

υπηρεσιών συντήρησης στον ΟΣΕ. 

 

xiv. 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. 

 
xv. Ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει στη 

ΔΙΣΗΣΗΚ συμπληρωμένα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI-1 και VI-2. 
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xvi. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης υποχρεούται  στη συμπλήρωση του 

Δελτίου Συντήρησης VI-3 

 

Για τις ανωτέρω εργασίες ο Ανάδοχος δεν θα αμειφθεί ιδιαιτέρως δεδομένου ότι, η δαπάνη αυτή 

περιλαμβάνεται ανηγμένη στην τιμή της προσφοράς του.  

 

5.9 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

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. 

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 συνημμένο Πρόγραμμα 

Συντήρησης. Το 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 των 

συστημάτων.  

Η λειτουργία σε 24ωρη βάση των κινητών τηλεφώνων των Υπευθύνων Μηχανικών του Αναδόχου 

είναι υποχρεωτική. Οι τεχνικοί του Αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό 

(π.χ. κινητά 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. 

Ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη για τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα που χρησιμοποιεί 

καθώς και για τη φύλαξή τους στους χώρους εργασίας του. 

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. 

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. 

Η όλη διαδικασία θα ελέγχεται από την Επίβλεψη που θα ορίσει η ΔΙΣΗΣΗΚ καθώς και από την 

αρμόδια Επιτροπή Ποιοτικής - Ποσοτικής Παραλαβής των εργασιών συντήρησης.  

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.  
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Ο Ανάδοχος, το πολύ εντός 30 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει στην 

ΔΙΣΗΣΗΚ κατάσταση του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και άρση βλαβών 

των συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες αυτών. 

Ο Ανάδοχος, για θέματα που αφορούν τη σύμβαση, θα απευθύνεται και θα αλληλογραφεί με την 

αρμόδια Διεύθυνση (ΔΙΣΗΣΗΚ) του ΟΣΕ. 

Ο Ανάδοχος Συντηρητής, έχει την συνολική ευθύνη για τον καλή και ασφαλή λειτουργία, όλου 

ανεξαιρέτως του εξοπλισμού, που υπόκεινται στην ευθύνη του. 

 

5.10 Τεχνικός Ασφαλείας 

 

Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα προσκομίσει στη 

ΔΙΣΗΣΗΚ Υπεύθυνη δήλωση με τον οριζόμενο Τεχνικό Ασφαλείας που θα εποπτεύει το προσωπικό του σε 

όλους τους χώρους εργασιών. Επίσης, θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση συγκεκριμένου ατόμου 

(Μηχανικού) ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως Τεχνικό Ασφάλειας και ότι αποδέχεται τις ευθύνες που 

ορίζονται από τον ρόλο του. Επιπρόσθετα, θα υποβάλει εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για το 

προσωπικό του. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα καλύπτει το προσωπικό του με 

όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και υγείας. 

  

 

5.11 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: 

i. Θα έχουν εγκαίρως χορηγηθεί οι πάσης φύσεως άδειες και εξουσιοδοτήσεις, από τον ΟΣΕ στο 

προσωπικό του Αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την πρόσβαση στα 

Τεχνικά Δωμάτια. 

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. 

 

5.12 Τεχνικά στοιχεία - Τεκμηρίωση 
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Περαιτέρω, στην ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΟΣΕ, υπάρχει τεκμηρίωση των συστημάτων (κατασκευαστικά σχέδια 

και εγχειρίδια λειτουργίας εξοπλισμών) σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία ο Ανάδοχος θα έχει ελεύθερη 

πρόσβαση με την νόμιμη προϋπόθεση της εχεμύθειας. 

 

 

5.13 Στελέχωση - Οργάνωση - Προσωπικό του Αναδόχου 

 

5.13.1. 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. 

5.13.2. 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. 

5.13.3. 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. 

5.13.4. Ο Ανάδοχος Συντηρητής, θα προσκομίζει επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πτυχία – 

άδειες – προϋπηρεσία), των απασχολούμενων σε αυτόν τεχνικών σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης 

τεχνικού ή βασικού στελεχιακού δυναμικού, προκειμένου να αναλάβει το νέο προσωπικό τα καθήκοντά 

του, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτό ζητηθεί από τον ΟΣΕ. Η αντικατάσταση τεχνικού ή 

στελεχιακού δυναμικού θα πρέπει να γίνεται το πολύ εντός 10 ημερών από την αποχώρηση του στελέχους 

και το νέο προσωπικό να πληροί τα κριτήρια που έχουν τεθεί στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση μη τήρησης 

των ανωτέρω, ο ΟΣΕ δύναται να επιβάλλει τις σχετικές ρήτρες και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

5.13.5. O Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε εργατικού ατυχήματος του προσωπικού του 

στους χώρους δικαιοδοσίας του και οφείλει να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας. Ο ΟΣΕ ουδεμία ευθύνη φέρει 

για την ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου  

5.13.6. Ο Μηχανικός του Ανάδοχου Συντηρητή, θα έχει την υψηλή εποπτεία διαχειριστικά 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. 
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5.13.7. 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). 

5.13.8. 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. 

5.13.9 Το ελάχιστο προσωπικό του Αναδόχου ανά ειδικότητα και καθήκοντα, για την εκτέλεση της 

συντήρησης είναι το ακόλουθο : 

• ‘Ένας (1) μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον 15 έτη εμπειρία σε έργα σηματοδότησης 

επιπέδου ή κυκλοφοριακής εξασφάλισης επιπέδου  

• Ένας (1) μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία σε έργα κατασκευής ή 

συντήρησης ΑΣΙΔ 

• Ένας (1) μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία σε έργα Τηλεπικοινωνιών 

• Δύο (2) εξειδικευμένοι τεχνίτες με τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας σε έργα σηματοδότησης - 

ΑΣΙΔ 

• Δύο (2) τεχνίτες ηλεκτρολόγοι - μηχανολόγοι 

• ‘Ένας (1) μηχανικός Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου. 

 

5.14 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 αποκλειστικά δική 

του ευθύνη, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στο Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 

συντήρησης. 

 

Για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και ζημιών του εξοπλισμού κυκλοφοριακής 

εξασφάλισης και των ΑΣΙΔ επικεφαλής θα είναι Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ, ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος για την πρόοδο των εργασιών συντήρησης και την εύρυθμη λειτουργία των 

συστημάτων. 

 

5.15 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. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται τα κάτωθι: 

- Συσκευή ρύθμισης μετρητών αξόνων ΑΖ43 (PEGA) 

- Πολύμετρο, συσκευή Megger 

- Καλίμπρες ελέγχου της θέσης των μετρητών αξόνων 
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- Λογισμικό ανάγνωσης των παραμέτρων λειτουργίας των ΑΣΙΔ και των Συστημάτων 

Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης 

 

 

 

5.16 Ασφάλεια Προσωπικού 

 

Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε εργατικού ατυχήματος του προσωπικού του στους 

χώρους εγκατάστασης των συστημάτων, ο ΟΣΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια του προσωπικού 

του αναδόχου. 

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. 

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 όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 

  

5.17 Πιστοποιήσεις – παραλαβή συντήρησης 

 

Η παραλαβή των εργασιών συντήρησης, θα πιστοποιείται με Πρωτόκολλο  Ποιοτικής και Ποσοτικής 

Παραλαβής, αναγκαίο για την πληρωμή του κάθε συμβατικού τιμολογίου.  

Η ανωτέρω διαδικασία θα τηρείται και στις περιπτώσεις βανδαλισμού ή κλοπής εξοπλισμού των 

συστημάτων και του Η/Μ εξοπλισμού που χρήζουν αντικατάσταση με προμήθεια υλικού.  

Στη διάρκεια της σύμβασης Συντήρησης θα προβλέπονται πιστοποιήσεις, μια για κάθε 3μηνιαία  

περίοδο συντήρησης. 

 

 

 

 

5.18 Όροι και Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου 

 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου Συντηρητή θα κατανέμεται σε χρονικές περιόδους από την υπογραφή 

της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα. 

Μετά το τέλος της κάθε τρίμηνης χρονικής περιόδου η επιτροπή θα προβαίνει στην Ποιοτική και 

Ποσοτική Παραλαβή των εργασιών προληπτικής συντήρησης του τριμήνου αυτού, καθώς και των λοιπών 

αντικειμένων της σύμβασης. Για τις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τον επόπτη και την Επιτροπή, ότι ο 

Ανάδοχος δεν έχει υλοποιήσει πλήρως την προβλεπόμενη προληπτική συντήρηση τριμήνου, σύμφωνα με 

το Παράρτημα Ι,  τότε θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο η προβλεπόμενη ρήτρα και θα εντέλλεται να 

πραγματοποιήσει  την προληπτική συντήρηση του υπό παραλαβή τριμήνου εντός δέκα (10) ημερών από 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Σελίδα 22 

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. Εάν δεν 

πραγματοποιήσει την προληπτική συντήρηση τότε θα του επιβάλλεται η προβλεπόμενη αυξημένη ρήτρα.   

Οι λόγοι επιβολής των ανωτέρω ρητρών θα αναλύονται στο Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής 

Παραλαβής και η συνολική τους αξία θα παρακρατείτε από το υποβληθέν τιμολόγιο  κατά την πληρωμή 

του.  

Ο Ανάδοχος, μετά την λήξη κάθε τριμήνου, θα υποβάλει εγγράφως στην ΔΙΣΗΣΗΚ το τιμολόγιο για τις 

εργασίες που υλοποίησε κατά το προηγούμενο της υποβολής τρίμηνο.    

Για την πληρωμή του τιμολογίου απαιτείται: 

• Η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των εργασιών Συντήρησης ή 

Ανταλλακτικών 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 παρακρατείτε  από το υποβληθέν τιμολόγιο κατά την πληρωμή του. 

•  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Τεχνικές Αναφορές Συντήρησης – Άρσης Βλαβών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.  

• Πίνακα χρήσης και αποθέματος ανταλλακτικών αποθήκης 

 

 

5.19 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 παράγραφο 6 της 

παρούσας Ε.Σ.Υ.  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, 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.  

 

5.20  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 
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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.  

 

5.21 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).   

Ο Ανάδοχος, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την συντήρηση του Συστήματος Κυκλοφοριακής 

Εξασφάλισης, 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. 

 

Οι εργαζόμενοί 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 της εταιρείας, όπως 

προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

5.22 Επικοινωνία 

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 αποστολή email στον 

Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΔΙΣΗΣΗΚ 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. 
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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’ αρχάς να 

επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του σταθμού. 

Την αποκατάσταση της βλάβης ή σε περίπτωση αδυναμίας άρσης της βλάβης, ο Ανάδοχος, θα ενημερώνει 

εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΑ). Τα στοιχεία του αρμοδίου από πλευράς της 

υπηρεσίας θα δοθούν στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η μη απάντηση εκ μέρους του ΟΣΕ επί αιτημάτων του Αναδόχου, δεν αποτελεί τεκμήριο αποδοχής του 

εκάστοτε αιτήματος. 

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). 

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. 

 

5.23 Ημερολόγιο σύμβασης 

 

Καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης θα τηρείται από τον Ανάδοχο Ημερολόγιο Έργου, 

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). 

Το παραπάνω Ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο τον ΠΕ Μηχανικό ή ΤΕ Μηχανικό του 

Αναδόχου και θα θεωρείται από τον αρμόδιο του ΟΣΕ κάθε 30 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. 

Στο ημερολόγιο ο Ανάδοχος καταχωρεί τις βλάβες που αναγγέλλονται από τον ΟΣΕ. 

Το ημερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του Αναδόχου και αντίγραφο παραδίδεται μηνιαία στην 

Υπηρεσία. 

 

5.24 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. 
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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. 
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6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

 

Ο Ανάδοχος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

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. 

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. 
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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) 

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 
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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. 

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.  
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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. 

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αναδόχου 

 

Αντικείμενο ασφάλισης 
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(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 των 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.  

Συμπεριλαμβάνεται 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 
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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. 

 

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. 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Σελίδα 33 

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». 

                                                                                                                                          ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  

 

 

         CERTIFIED M.S. 

                                                                                                                                                                                                 ISO 9001:2008 1554/Δ 

ISO 14001:2004 252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 

        ISO 27001:2013 25/ΑΠ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης, άρσης βλαβών και 

αποκατάστασης ζημιών των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης του Σ.Σ. 

Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς και των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων 

Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

 

 

CPV: 50324100-3 
 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Νο  Είδος Εργασίας  Μ.Μονάδας  Ποσότητα  
Τιμή 

Μονάδας 
( € ) 

 

 

         

1 

Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης, 
Άρσης Βλαβών και αποκατάστασης 
ζημιών δύο Συστημάτων 
Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης για τον 
απομακρυσμένο χειρισμό  
Ηλεκτροκίνητων Χειριστηρίων  
Αλλαγών τροχιάς, επιπέδου Sil4, των 
Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς 
και των Αυτόματων Συστημάτων 
Ισόπεδων Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, 
Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

ΜΗΝΑΣ 18 270.000,00    

2 

Προμήθεια, προσκόμιση επιτόπου και 
εγκατάσταση νέων συσσωρευτών σε 
αντικατάσταση των παλαιών, 
ενεργοποίηση, έλεγχος και θέση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία του 
πλήρους συστήματος αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας των Σ.Σ. Αθηνών και 
Α.Ι.Ρέντη με όλα τα απαραίτητα 
αναλώσιμα και μικροϋλικά . 

κ.α 1 40.000,00    

3 

Μεταφορά από τον Σ.Σ. Ρουφ στον Σ.Σ. 
Αθηνών της θέσης χειρισμού εκτέλεσης 
και επαναφοράς του συστήματος  
μετρητών αξόνων των τριών ΑΣΙΔ που 
είναι εγκατεστημένα στις οδούς 
Αχιλλέως, Ορφέως και Ιεράς με όλα τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

κ.α 1 30.000,00    

4 

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα για την 
εύρυθμη λειτουργία 4 ΑΣΙΔ και 2 
Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφά-
λισης σύμφωνα με τον Πίνακα 
Ανταλλακτικών [Β] 

κ.α.  1 90.000,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%  430.000,00     

Σύνολο τιμής ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (€) :  430.000 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  

  Φ.Π.Α. 24 (%) :  103.200,00 €  

  Γενικό Σύνολο (€) :  533.200,00 €  

 

 

 

                                                                                                                                                       ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  

 

         CERTIFIED M.S. 

                                                                                                                                                                                                 ISO 9001:2008 1554/Δ 

ISO 14001:2004 252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 

        ISO 27001:2013 25/ΑΠ 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης, άρσης βλαβών και 

αποκατάστασης ζημιών των Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης του Σ.Σ. 

Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς και των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων 

Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

 

 

CPV: 50324100-3 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2022  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Το παρόν συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού) 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Νο  Είδος Εργασίας  Μονάδα  Ποσότητα  
Τιμή 

Αναφοράς 
( € ) 

Προσφερόμενη 
τιμή (€) 

 

         

1 

Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης, Άρσης 
Βλαβών και αποκατάστασης ζημιών δύο 
Συστημάτων Κυκλοφοριακής 
Εξασφάλισης για τον απομακρυσμένο 
χειρισμό  Ηλεκτροκίνητων Χειριστηρίων  
Αλλαγών τροχιάς, επιπέδου Sil4, των 
Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς 
και των Αυτόματων Συστημάτων 
Ισόπεδων Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, 
Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

ΜΗΝΑΣ 18 270.000,00    

2 

Προμήθεια, προσκόμιση επιτόπου και 
εγκατάσταση νέων συσσωρευτών σε 
αντικατάσταση των παλαιών, 
ενεργοποίηση, έλεγχος και θέση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία του 
πλήρους συστήματος αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας των Σ.Σ. Αθηνών και 
Α.Ι.Ρέντη με όλα τα απαραίτητα 
αναλώσιμα και μικροϋλικά . 

κ.α 1 40.000,00    

3 

Μεταφορά από τον Σ.Σ. Ρουφ στον Σ.Σ. 
Αθηνών της θέσης χειρισμού εκτέλεσης 
και επαναφοράς του συστήματος  
μετρητών αξόνων των τριών ΑΣΙΔ που 
είναι εγκατεστημένα στις οδούς 
Αχιλλέως, Ορφέως και Ιεράς με όλα τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

κ.α 1 30.000,00    

4 

Ανταλλακτικά και Αναλώσιμα για την 
εύρυθμη λειτουργία 4 ΑΣΙΔ και 2 
Συστημάτων Κυκλοφοριακής Εξασφά-
λισης σύμφωνα με τον Πίνακα 
Ανταλλακτικών [Β] 

κ.α.  1 90.000,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  430.000,00     

Σύνολο προσφερόμενης τιμής ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (€) :     

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :          

  Φ.Π.Α. 24 (%) :    

  Γενικό Σύνολο Προσφοράς (€) :    

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Σελίδα 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ [Β] 
(Το παρόν συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού) 

 

1) Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων της οικονομικής προσφοράς του πίνακα ανταλλακτικών [Β] επί ποινή 

αποκλεισμού. 

2) Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ του ποσού της προσφοράς των ανταλλακτικών του Πίνακα [Β] και του αναγραφόμενου 

ποσού στο  αντικείμενο Nο.4 του  «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η προσφορά απορρίπτεται  επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Β 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Σύστημα 
Είδος 

ανταλλακτικού 
Μοντέλο/Κωδικός 

Ποσότητα 

ανταλλακτικών 
Τιμή/μονάδας 

Συνολική 

τιμή 

Εξοπλισμός Τεχνικού Δωματίου 

  Κάρτα CPU X-CPU 01 1     

  Κάρτα COM X-COM 01 1     

  Κάρτα DI X-DI 32 01 1     

  Κάρτα DO X-DO 32 01 1     

  

Ηλεκτρονόμοι 

ασφαλείας 

RS4 5     

  BR 017/4F-4Bx2 2     

  BR 071/4F 2     

  BR 063/8F-4B 2     

  BR 049/6F-2Bx2 2     

  Ηλεκτρονόμος RCP11 003 112     

 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΙΔ 

 

Σύστημα 
Είδος 

ανταλλακτικού 
Μοντέλο/Κωδικός 

Ποσότητα 

ανταλλακτικών 
Τιμή/μονάδας Συνολική Τιμή 

Ερμάριο ελέγχου ΑΣΙΔ 

  
Safety PLC 

HIMatrix 
F35 04 1     

  RIO HIMatrix F3 DIO 8/8 01 1     



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Σελίδα 5 

  Μονάδα 

μετρητών 

αξόνων BO23 

Module UP 1     

  Module RE 1     

  

Εσωτερική 

μονάδα trigger 

TDR14 

TR24 1     

  

  

  

Safety relays RS4 8 

  

  

  

  

  

  

  
FO switch 

Microsense 
  1     

  
ABB power 

supply 
CP-C.1 24/20.0 1     

  Μπαταρίες 6FN120EX 32     

  Ηλεκτρονόμος LC1DT40BD 5     

Εξωτερική μονάδα μετρητών αξόνων-trigger   

  

Εξωτερική 

μονάδα VUR 

αισθητήρα 

ανίχνευσης 

τροχών  

VUR 1     

  

Εξωτερική 

μονάδα trigger 

αισθητήρα 

ανίχνευσης 

τροχών 

Module ZGK 1     

  

Αισθητήρας 

ανίχνευσης 

τροχών 

ZK24-2 3     

Οδικό φωτόσημα   

  Φανός   1     

  Κουδούνι   1     

Σιδηροδρομικό φωτόσημα   

  Φανός   1     

Μηχανισμός Δρύφρακτου   

  
Σύστημα 

Οδήγησης 
060T010000 1     

  
Ηλεκτρικός 

κινητήρας 
5320000005 1     

  
Κύλινδρος 

οδήγησης 
06750A0000 1     



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Σελίδα 6 

  
Πίνακας 

Ελέγχου  
060T080000 1     

  
Δρύφρακτο 

(μπάρα) 8m 
682000000 2     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ [Β] 
 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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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 []
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.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΟΣΕ Α.Ε
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Σ.Σ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ,ΟΡΦΕΩΣ,
ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ»
Σύντομη περιγραφή:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Σ.Σ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ,ΟΡΦΕΩΣ,ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ»
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 20060

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
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Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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 
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) 4

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) 5

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
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 
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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
-

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
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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)
-

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
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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
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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 
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 
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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
-
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)
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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:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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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 
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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
-

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
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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 
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:
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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 
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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 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
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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 
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:
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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:
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 
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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:
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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
-

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 
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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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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
-
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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.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

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 
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
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Αποδέκτες
-

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
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
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:
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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 
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
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή



Σελίδα 1 
 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  

         CERTIFIED M.S. 

                                                                                                                                                                                                 ISO 9001:2008 1554/Δ 

ISO 14001:2004 252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 

        ISO 27001:2013 25/ΑΠ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ [Α] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής – Διορθωτικής Συντήρησης, άρσης βλαβών και αποκατάστασης ζημιών των Συστημάτων 

Κυκλοφοριακής Εξασφάλισης του Σ.Σ. Αθηνών και Σ.Σ. Α.Ι. Ρέντη καθώς και των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων 

Διαβάσεων Οδών Αχιλλέως, Ορφέως, Ιεράς και Αγ. Άννης 

 

 

CPV: 50324100-3 
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Σελίδα 2 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣΗΣ & ΑΣΙΔ  

ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ [Α] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΤΡΙΜΗΝΟ) 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 

ΜΗΝΑΣ 

 

1ος 2ος 3ος 

 

 

 

 

 

 

Ερμάριο HIMax 

Προστασία πρόσβασης (ασφάλεια) Προστασία πρόσβασης (ασφάλεια) Προστασία πρόσβασης (ασφάλεια) 

Έλεγχος σύσφιξης μονάδων     

Έλεγχος σύσφιξης βυσμάτων καλωδίων     

Έλεγχος σύσφιξης βυσμάτων επικοινωνιών     

Μέτρηση τάσεων τροφοδοτικών 

230VAC/24VDC 

    

Μέτρηση διανομής τάσεων 24VDC     

Έλεγχος εφεδρικής τροφοδότησης     

Έλεγχος εφεδρείας μονάδων CPU, SB, DO, DI     

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας 24VDC switch     

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 
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Σελίδα 3 

επιφανειών επιφανειών επιφανειών 

Ερμάριο 

ηλεκτρονόμων 

Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης 

ηλεκτρονόμων BR style 

    

Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης 

ηλεκτρονόμων RS4 

    

Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης 

ηλεκτρονόμων RCP11 003 

    

Οπτικός έλεγχος block διόδων, TRIAC block 

και ανιχνευτή έντασης 

    

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Σιδηροδρομικά 

φωτοσήματα 

Οπτικός έλεγχος φωτοσήματος     

Έλεγχος κατάστασης μερών, συνδέσεων, 

συνδέσμων, αρθρώσεων φωτοσήματος 

    

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών και φακών φωτοσήματος 

    

Μετρήσεις τάσεων AC προ και μετά τους 

μετασχηματιστές τροφοδοσίας 

Μετρήσεις τάσεων AC προ και μετά τους 

μετασχηματιστές τροφοδοσίας 

Μετρήσεις τάσεων AC προ και μετά τους 

μετασχηματιστές τροφοδοσίας 

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης 

ηλεκτρονόμων BR style 
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Σελίδα 4 

 

 

 

Σύστημα ανίχνευσης 

συρμών 

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του 

συστήματος ανίχνευσης συρμών 

    

Μετρήσεις και έλεγχος των τιμών των 

ηλεκτρικών παραμέτρων (τάσεων, 

συχνοτήτων κ.λπ.) 

    

Λειτουργικός έλεγχος     

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

    

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτροκίνητα 

χειριστήρια 

αλλαγών 

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του 

ηλεκτροκίνητου χειριστηρίου αλλαγών 

    

Λειτουργικός έλεγχος (μανδάλωση-

ανίχνευση κυρίας και παρακαμπτηρίου 

κ.λπ.) 

    

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

    

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

Έλεγχος γειώσεων     

Λειτουργικός έλεγχος (μανιβέλας, διακόπτη 

απομόνωσης παροχής και αρθρώσεων-

έδρασης) 

    

Λίπανση μερών (γράσο ή λάδι κατά Λίπανση μερών (γράσο ή λάδι κατά Λίπανση μερών (γράσο ή λάδι κατά 
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Σελίδα 5 

περίπτωση) περίπτωση) περίπτωση) 

Ερμάρια δέσμευσης 

κλειδιού / 

μανιβέλας 

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του 

ερμαρίου δέσμευσης κλειδιού / μανιβέλας 

    

Λειτουργικός έλεγχος     

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

    

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

Ηλεκτρική 

τροφοδοσία (εντός 

του τεχνικού 

δωματίου) 

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών της 

τροφοδοσίας 

    

Μετρήσεις τάσεων τροφοδοσίας AC και DC Μετρήσεις τάσεων τροφοδοσίας AC και DC Μετρήσεις τάσεων τροφοδοσίας AC και DC 

Καθαρισμός Καθαρισμός Καθαρισμός 

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

 

 

 

 

ΜΜΙ - Λογισμικό 

Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης 

κεντρικής μονάδας, οθόνης και 

περιφερειακών 

    

Καθαρισμός εσωτερικά της κεντρικής 

μονάδας 

    

Έλεγχος βάσης δεδομένων     

Προσαρμογή DST     

Έλεγχος συναγερμών     
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Σελίδα 6 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

 
 

ΜΗΝΑΣ 

 

1ος 2ος 3ος 

 

 

 

 

Ερμάριο HIMatrix – 

Κεντρική Μονάδα 

Διαχείρισης 

Λειτουργιών 

Προστασία πρόσβασης (ασφάλεια) Προστασία πρόσβασης (ασφάλεια) Προστασία πρόσβασης (ασφάλεια) 

Έλεγχος ορθής τοποθέτησης επί της ράγας DIN     

Μέτρηση τάσεων τροφοδοσίας 

230VAC/24VDC 

    

Μέτρηση διανομής τάσεων 24VDC     

Έλεγχος εφεδρικής τροφοδότησης     

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας 24VDC switch     

Αντικατάσταση φίλτρων ανεμιστήρων     

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Σιδηροδρομικά 

φωτοσήματα 

Οπτικός έλεγχος φωτοσήματος Οπτικός έλεγχος φωτοσήματος Οπτικός έλεγχος φωτοσήματος 

Έλεγχος κατάστασης μερών, συνδέσεων, 

συνδέσμων, αρθρώσεων φωτοσήματος 
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Σελίδα 7 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών και φακών φωτοσήματος 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών και φακών φωτοσήματος 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών και φακών φωτοσήματος 

Μετρήσεις τάσεων 24VDC Μετρήσεις τάσεων 24VDC Μετρήσεις τάσεων 24VDC 

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

 

 

 

 

Οδικά φωτοσήματα 

Οπτικός έλεγχος φωτοσήματος Οπτικός έλεγχος φωτοσήματος Οπτικός έλεγχος φωτοσήματος 

Έλεγχος κατάστασης μερών, συνδέσεων, 

συνδέσμων, αρθρώσεων φωτοσήματος 

    

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών και φακών φωτοσήματος 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών και φακών φωτοσήματος 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών και φακών φωτοσήματος 

Μετρήσεις τάσεων 12VDC Μετρήσεις τάσεων 12VDC Μετρήσεις τάσεων 12VDC 

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

Έλεγχος λειτουργίας ηχητικών διατάξεων Έλεγχος λειτουργίας ηχητικών διατάξεων Έλεγχος λειτουργίας ηχητικών διατάξεων 

 

 

 

 

 

 

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του 

εξωτερικού εξοπλισμού 

    

Έλεγχος αποστάσεων κεφαλής από 

σιδηροτροχιά με χρήση πλαστικής καλίμπρας 

    

Μέτρηση εσωτερικής τροφοδοσίας VUR     

Μέτρηση τάσης H αισθητήρα ZK24-2     
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Σύστημα 

ανίχνευσης συρμών 

Μέτρηση τάσης L αισθητήρα ZK24-2     

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας DC     

Μέτρηση σήματος AC για την πρώτη γραμμή 

μετάδοσης 

    

Μέτρηση σήματος AC για τη δεύτερη γραμμή 

μετάδοσης 

    

Έλεγχος βραχυκυκλωμάτων από σημεία 

τερματισμού / αντικεραυνικά προς γη 

    

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του 

εσωτερικού εξοπλισμού και έλεγχος με πίεση 

του LED-TEST 

    

Μετρήσεις ανορθωμένων σημάτων εισόδου 

καναλιών H και L του αισθητήρα στα σημεία 

απαρίθμησης 1…8 

    

Έλεγχος βραχυκυκλωμάτων από σημεία 

τερματισμού της μονάδας αντικεραυνικής 

προστασίας ZAG2Z προς γη στα σημεία 

απαρίθμησης 1…4 και στα σημεία 

τερματισμού της κύριας τροφοδοσίας 

    

Έλεγχος βραχυκυκλωμάτων από σημεία 

τερματισμού της μονάδας αντικεραυνικής 

προστασίας ZAG2Z προς γη στα σημεία 

απαρίθμησης 5…8 και στα σημεία 
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τερματισμού της κύριας τροφοδοσίας 

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του 

εξωτερικού εξοπλισμού 

    

Έλεγχος αποστάσεων κεφαλής από 

σιδηροτροχιά με χρήση πλαστικής καλίμπρας 

    

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας H του 

αισθητήρα 

    

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας L του αισθητήρα     

Έλεγχος βραχυκυκλωμάτων από σημεία 

τερματισμού της μονάδας αντικεραυνικής 

προστασίας ZGK προς γη 

    

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών του 

εσωτερικού εξοπλισμού και έλεγχος με πίεση 

των LED-TEST και WHEEL DETECTOR 

    

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας H των 

αισθητήρων 1…3 

    

Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας L των 

αισθητήρων 1…3 

    

Μέτρηση τάσης ελέγχου καναλιού H των 

αισθητήρων 1…3 
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Μέτρηση τάσης ελέγχου καναλιού L των 

αισθητήρων 1…3 

    

Έλεγχος βραχυκυκλωμάτων από σημεία 

τερματισμού της μονάδας αντικεραυνικής 

προστασίας ZUT24 προς γη 

    

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

Μηχανισμός 

δρυφράκτου 

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων     

Έλεγχος κατάστασης μηχανικής απόδοσης     

Έλεγχος κατάστασης καλωδιώσεων     

Έλεγχος/αντικατάσταση ψηκτρών κινητήρα (*)     

Αλλαγή υδραυλικού υγρού και έλεγχος 

ελαστικών σωλήνων (*) 

    

Αλλαγή οριοδιακοπτών SW7 – SW8 (*)     

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών 

επιφανειών 

Ηλεκτρική 

τροφοδοσία (εντός 

Οπτικός έλεγχος όλων των μερών της 

τροφοδοσίας 
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του ερμαρίου 

ΚΜΔΛ) 
Μετρήσεις τάσεων τροφοδοσίας AC και DC Μετρήσεις τάσεων τροφοδοσίας AC και DC Μετρήσεις τάσεων τροφοδοσίας AC και DC 

Καθαρισμός Καθαρισμός Καθαρισμός 

Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων Έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων 

Μετρήσεις τάσεων όλων των στοιχείων 

συσσωρευτών 

Μετρήσεις τάσεων όλων των στοιχείων 

συσσωρευτών 

Μετρήσεις τάσεων όλων των στοιχείων 

συσσωρευτών 

Έλεγχος εφεδρείας / τροφοδοσία από 

συσσωρευτές 

    

 

 

 

ΜΜΙ - Λογισμικό 

Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης κεντρικής 

μονάδας, οθόνης και περιφερειακών 

    

Καθαρισμός εσωτερικά της κεντρικής μονάδας     

Έλεγχος βάσης δεδομένων     

Προσαρμογή DST     

Έλεγχος συναγερμών Έλεγχος συναγερμών Έλεγχος συναγερμών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ [Α] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Σύστημα Είδος ανταλλακτικού Μοντέλο Ποσότητες λ 
(1/MTBF) 

Ποσότητα 
ανταλλακτικών 

Παρατηρήσεις 

Σ.Σ. Αθηνών Σ.Σ. Α. Ι. Ρέντη Συνολική 

Εξοπλισμός Τεχνικού Δωματίου 

  Κάρτα SB X-SB 01 2 2 4 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  Κάρτα CPU X-CPU 01 2 2 4 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  Κάρτα COM X-COM 01 1 1 2 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  Κάρτα DI X-DI 64 01 2 4 6 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  X-DI 32 01   2 2 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  Κάρτα DO X-DO 32 01   6 6 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  X-DO 24 01 4   4 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  Κλέμμα PT 1.5/S-MT 552 825 1377 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

200  

  Ηλεκτρονόμοι ασφαλείας RS4 12 13 25 2,50E-07 5  

  BR 017/4F-4Bx2 8 2 10 3,91E-07 2  

  BR 071/4F 11 8 19 3,91E-07 2  

  BR 063/8F-4B 6 5 11 3,91E-07 2  

  BR 049/6F-2Bx2   11 11 3,91E-07 2  

  Ηλεκτρονόμος RCP11 003 42 70 112 5,00E-05 112 
 

  Συστοιχία TRIAC   6 10 16 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

3   
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  Συστοιχία διόδων   6 10 16 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

3   

  Μονοφασικός επιτηρητής 
έντασης 

DIA53S724 6 10 16 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

3   

  Ασφαλειοδιακόπτης 4P 10A 6 11 17 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1   

HMI 

  Η/Υ   1 1 2 Μη διαθέσιμη 
τιμή 

1   
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3.1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ [Α] ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

 

Σύστημα Είδος 
ανταλλακτικού 

Μοντέλο Ποσότητες λ 
(1/MTBF) 

Ποσότητα 
ανταλλακτικώ
ν 

Πα+ρατηρήσει
ς Σ.Σ. 

Ρούφ 
ΑΣΙΔ 
Ορφέως 

ΑΣΙΔ 
Ι. 
Οδού 

ΑΣΙΔ 
Αχιλλέως 

ΑΣΙΔ 
Αγ. 
Άννης 

Συνολική 

Ερμάριο ελέγχου ΑΣΙΔ 

  Safety PLC HIMatrix F35 04   1 1 1   3 5,71E-06 1  

  RIO HIMatrix F3 DIO 8/8 01   1 1   2 4 5,71E-06 2  

  Μονάδα μετρητών 
αξόνων BO23 

Module UP     15     15 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

2  

  Module RE     6     6 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  Ασφάλεια 
εσωτερικής 
μονάδας BO23 

FF1.6A ΓΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΖΑΝΑΡ 
ΤΑΧΥΤΑΤΗ 
AP215549 

    4     4 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  F2A 
AP215536 

    32     32 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  F6.3A 
AP215547 

    8     8 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  Εσωτερική μονάδα 
trigger TDR14 

TR24   5       5 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Ασφάλεια 
εσωτερικής 
μονάδας trigger 

FF2.5A   4       4 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1 
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TDR14 

  Safety relays RS4   2 2 2 2 8 1,88E-05 4  

    3 4 4 4 15 7,50E-06 3 

    12 14 15 18 59 3,13E-07 1 

  FO switch 
Microsense 

  1 1 1 1 1 5 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1  

  ABB power supply CP-C.1 24/20.0   2 3 3 4 12 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

2  

  Μπαταρίες 6FN120EX   6 8 8 10 32 1,14E-05 32  

  Ασφαλειοδιακόπτης S201-C1 ή 
iC60N-C1 

  1 1 1 1 4 5,71E-07 1  

  S201-C2 ή 
iC60N-C2 

  11 10 12 15 48 5,71E-07 5  

  S201-C4 ή 
iC60N-C4 

  1       1 5,71E-07 1  

  S201-C6 ή 
iC60N-C6 

  1 1 1   3 5,71E-07 1  

  S201-C10 ή 
iC60N-C10 

  1 1 1 1 4 5,71E-07 1  

  S201-C16 ή 
iC60N-C16 

    1   2 3 5,71E-07 1  

  S201-C32 ή 
iC60N-C32 

  2 2 3 4 11 5,71E-07 3  

  S202-C63 ή 
iC60N-C63 

        1 1 5,71E-07 1  

  Ηλεκτρονόμος LC1DT40BD   4 4 6 8 22 3,13E-06 5  

  Ασφάλεια 4A   2 2 3 4 11 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

2  
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  Κλέμμα     78 86 78 80 322 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

50   

  Θερμοστάτης     2 3 2 2 9 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Ανεμιστήρας     2 3 2 2 9 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Διακόπτης πόρτας 
ερμαρίου 

    2 3 2 2 9 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Λάμπα ερμαρίου     2 3 2 2 9 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

Εξωτερική μονάδα μετρητών αξόνων-trigger 

  Ηλεκτρονική 
μονάδα VUR 
αισθητήρα 
ανίχνευσης τροχών 

VUR   4 4 7   15 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Ηλεκτρονική 
μονάδα trigger 
αισθητήρα 
ανίχνευσης τροχών 

Module ZGK   5       5 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Αισθητήρας 
ανίχνευσης τροχών 

ZK24-2   9 4 7   20 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

3   

  Ασφάλεια FF500mA 
AP215552 

  36 16 28   80 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

20 
 

Οδικό φωτόσημα 

  Φανός     4 4 6 4 18 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

4   
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  Κουδούνι     2 2 3 4 11 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

Σιδηροδρομικό φωτόσημα 

  Φανός     4 4 4 4 16 2,28E-05 8  

Δρύφρακτο 

  Ψύκτρες κινητήρα ACXX0508XXX
X00 

  8 8 12 16 44 3,91E-05 44 
 

  Υγρό υδραυλικού 
συστήματος 

AEROSHELL 
FLUID41 (1 Lt) 
LUB00074 

  2 2 3 4 11 3,81E-05 11 
 

  Μικροδιακόπτες 
SW7 - SW8 

Shaltbau 
S820e 7/40LS 
5411100049 

  4 4 6 8 22 1,25E-05 22 
 

  Δρύφρακτο (μπάρα) 
8m 

682000000   2 2 3 4 7 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

2   

SCADA 

  Η/Υ   1         1 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Οθόνη   1         1 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   

  Κομβίο 
επαναφοράς 
μετρητών αξόνων 

  1         1 Μη 
διαθέσιμη 
τιμή 

1   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 
ΠΟΥ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΔΤ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1  

Ηλεκτρολόγος ή 

ηλεκτρονικός ή 

Τηλεπικοινωνιών ή 

Μηχανολόγος Μηχ/κός 

ΠΕ ή ΤΕ  

τουλάχιστον 15 έτη εμπειρία σε 

έργα σηματοδότησης ή 

κυκλοφοριακής εξασφάλισης  

2  

Ηλεκτρολόγος ή 

ηλεκτρονικός ή 

Τηλεπικοινωνιών ή 

Μηχανολόγος Μηχ/κός 
ΠΕ ή ΤΕ  

τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία σε 

έργα κατασκευής ή συντήρησης 

ΑΣΙΔ 

3  

Ηλεκτρολόγος ή 

ηλεκτρονικός ή 

Τηλεπικοινωνιών ή 

Μηχανολόγος Μηχ/κός   

ΠΕ ή ΤΕ 

Τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία σε 

έργα τηλεπικοινωνιών 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

1) Η εμπειρία του προσωπικού θα αποδεικνύεται μέσω των σχετικών βεβαιώσεων και βιογραφικών που θα συνοδεύουν το παρόν  

2) Τα στελέχη που αναγράφονται εδώ θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά για την εκτέλεση της Συντήρησης, κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με τα τεύχη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΟΥ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΔΤ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

 

ΟΝ CALL = υπάρχει σε 24 ώρη βάση αριθμός κινητού τηλεφώνου του ΠΕ ή 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. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – 3 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 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 

 

 

Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ                                                       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



Σελίδα 1 
 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – 1  Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής υφιστάμενης κατάστασης και στοιχείων μητρώου της 

Σ.751 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.751 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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