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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑΜ: 22REQ011063119 

ΑΔΑ:                                                                                         Αθήνα, 04 Αυγούστου 2022 

Α.Π.  εξ.7595/22 

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

Σας αποστέλλουμε το παρόν απόσπασμα από το Πρακτικό του Διοικητικού  
Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., της υπ’ αριθμόν 973 / 04-08-2022 συνεδρίασης, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, για να λάβετε γνώση και για τις περαιτέρω ενέργειές σας. 

ΘΕΜΑ: Λήψη αποφάσεως για: 
1. την ένταξη στον προγραμματισμό δημοπράτησης έργων της ΕΡΓΟΣΕ 

Α.Ε. του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Δ.2512) 

2. Την προσθήκη ειδικών κριτηρίων συμμετοχής για τα αντικείμενα της 
Επιδομής και Ηλεκτροκίνησης στην με αριθμό 2512 Διακήρυξη, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7181/22/25-07-2022 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Έργων και Μελετών των Εποπτευόμενων Φορέων του 
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 

3. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 2512 Διακήρυξης του εν θέματι έργου όπως 
αυτή διαμορφώθηκε και με την προσθήκη σε αυτήν των ως άνω 
ειδικών κριτηρίων για την εξασφάλιση της ειδικής εμπειρίας. 

4. Την έγκριση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής στον 
ανάδοχο 

5. την παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο ΔΣ & Διευθύνοντα 
Σύμβουλο 

6. Τον ορισμό, ως Αρχής για την διενέργεια του διαγωνισμού της 
Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  με αριθμό 4 2 4 1  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ.7595/22/03-08-2022 Εισήγηση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, μετά από συζήτηση του ως άνω θέματος, με 
ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκ των οποίων 
τέσσερα μέλη παρίστανται εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

1. Την έγκριση της ένταξης στον προγραμματισμό δημοπράτησης έργων της 
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΑΔ.2512), προϋπολογισμού μελέτης 5.884.762,15 ευρώ με 
εκτιμώμενη αναθεώρηση 58.264,97 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΕ 0785 του ΠΔΕ με 
ενάριθμο 2020ΣΕ07850001, ώστε να καταστεί δυνατή η δημοπράτησή του, με την 
Ειδική Διάταξη ότι Ανάληψη Νομικής(ων) Δέσμευσης(εων) επιτρέπεται να γίνει μόνο 
μετά την ένταξη του έργου σε Επιχειρησιακό(α) Πρόγραμμα(τα), σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 74438/2-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΣΧ46ΜΤΛΡ-Ζ1Κ) Απόφαση του 
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Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση δέσμευσης 
προϋπολογισμού ποσού 7.688.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος 
του προαναφερόμενου ενάριθμου της ΣΑΕ,  με την οποία εγκρίθηκε. 

2. Την έγκριση της προσθήκης ειδικών κριτηρίων για την εξασφάλιση της ειδικής 
εμπειρίας στην υλοποίηση έργων επιδομής και ηλεκτροκίνησης στην με αριθμό 
2512 διακήρυξη του ως άνω έργου, κατόπιν της προηγούμενης γνωμοδότησης του 
Τεχνικού Συμβουλίου Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ελήφθη κατά την 5η Συνεδρία 
(Πράξη 6η) της 11ης/07/2022 (υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 7181/22/25-07-2022), ως 
ακολούθως: 

<< Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Η ελάχιστη εμπειρία για τα αντικείμενα των έργων επιδομής και του συστήματος της 
ηλεκτροκίνησης, που πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την τελευταία 
εικοσαετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
(ημερομηνία περαίωσης μετά την 1-1-2001), κάθε οικονομικός φορέας και σε 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων έν ατουλάχιστον μέλος της ένωσης 
οικονομικών φορέων του άρθρου 21, είναι: 

(α) Για το αντικείμενο της επιδομής: 

1) Ειδική εμπειρία κατασκευής ή/και ανακαίνισης σκυρογραμμής, μονής 
σιδηροδρομικής γραμμής, κανονικού εύρους, μήκους κατ’ ελάχιστον 2 χλμ. 
ή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, κανονικού εύρους, μήκους κατ’ 
ελάχιστον 1 χλμ., συμπεριλαμβανομένων όλων των εργασιών, ήτοι 
στρώση, σκυρόστρωση - υπογόμωση, συγκόλληση ΣΣΣ, απελευθέρωση 
τάσεων.  

2) Εκτέλεση των ως άνω εργασιών σε περιθώρια κυκλοφορίας. 

Τα προαναφερόμενα μήκη για την κατασκευή ή/και ανακαίνιση επιδομής 
σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και οι αλλαγές, με όλες τις φάσεις των 
εργασιών,  μπορούν να έχουν κατασκευασθεί στο πλαίσιο μίας εργολαβίας ή 
περισσοτέρων, είτε εν εξελίξει, είτε περαιωθεισών. 

(β) Για το αντικείμενο του συστήματος ηλεκτροκίνησης: 

Ειδική εμπειρία από την κατασκευή έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: 

Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία ενιαίου και αυτοτελούς τηλεδιοικούμενου έργου ηλεκτροκίνησης 
εναλλασσομένου ρεύματος 25 kV/50 Hz μέσω εναέριας γραμμής επαφής για 
ταχύτητα μελέτης τουλάχιστον 120 Km/h. 

Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών πρέπει να είναι, επί ποινή 
αποκλεισμού, μετά την 01-01-2001. 

Η εμπειρία που θα επικαλεσθούν οι συμμετέχοντες και στις δύο περιπτώσεις, θα 
πρέπει να προέρχεται από εργολαβίες, τις οποίες έχουν εκτελέσει: 

 είτε ως Ανάδοχοι του Έργου,  

 είτε ως μέλη Αναδόχου Κοινοπραξίας, με ποσοστό συμμετοχής 
τουλάχιστον 25%.  >> 

3. Την έγκριση της Διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΑΔ.2512) όπως αυτή διαμορφώθηκε και με 
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την προσθήκη σε αυτήν των ως άνω ειδικών κριτηρίων, για την εξασφάλιση της 
ειδικής εμπειρίας. 

4. Την έγκριση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης: 

«…16.1 Στον Ανάδοχο προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με το 
άρθρο 150 του ν. 4412/2016, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις 
εκατό (10%) επί του ολικού ποσού της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α (σε 
ποσοστό μέχρι 5% επί του ολικού ποσού της σύμβασης για δαπάνες πρώτων 
εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και σε ποσοστό μέχρι 
5% επί του ολικού ποσού της σύμβασης, για δαπάνες προμήθειας υλικών ή 
μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο) υπό την προϋπόθεση 
της παροχής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 302 του ίδιου νόμου.…» 

5. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο: 

 Να οριστικοποιήσει το κείμενο της Διακήρυξης και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

 Να εγκρίνει τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 Να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Να καθορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και την τυχόν 
αναβολή τούτου. 

 Να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω αναβολή του, ορίζοντας τη νέα ημερομηνία 
διεξαγωγής του. 

 Να αποφασίζει για την τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών 
και εγγυήσεων συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 19 της Διακήρυξης 

 Να αποφασίζει για τυχόν απόσυρση προσφοράς πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, μετά από έγγραφο αίτημα του 
προσφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 3.6 της Διακήρυξης. 

6. Ορίζει ως Αρχή για την διενέργεια του διαγωνισμού κατά τα λοιπά, τη Διεύθυνση 
Συμβάσεων και Προμηθειών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα το παρόν τμήμα του 
Πρακτικού,  που αφορά στο υπόψη θέμα. 

Αθήνα, 04/08/2022 

Ακριβές Αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών της Εταιρείας 

Ακριβές αντίγραφο  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
- Εσωτερική Διανομή 

1. Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χρήστο Βίνη 
2. Μέλη Δ.Σ. «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
3. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κ.Γεώργιο Λασπονίκο 
4. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών, κ.Χρήστο Σωτήρχο 
5. Κ.Φ. 

 
- Κοινοποίηση: 

Γενική Γραμματέα Υποδομών, κ.Μαρία – Έλλη Γεράρδη 
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