
1  

 

 

 

 

 
 

 
 

 ΦΟΡΕΑΣ 
 
ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 
ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
Σ.Σ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
504.924,22€ 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 
Ενάριθμος: ΣΑΕΠ 001/1 

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Η  εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει, σύμφωνα με την απόφαση υπ. αριθ. 298/Α4/20-2-2020 του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα της «ανοικτής 
διαδικασίας» για την ανάθεση του έργου «Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του 
Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας» της πράξης «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής 
Σταθμών στη διαδρομή Κατακόλου – Πύργου – Ολυμπίας /Σταθμός Πύργου» με κωδικό ΟΠΣ 
5037466 και προϋπολογισμό 504.924,22 € (με ΦΠΑ).  
 
Το  έργο χρηματοδοτείται από την Π.Δ.Ε. Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο Υποέργου Α/Α 1 
«Λειτουργική Αποκατάσταση του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Πύργου Ηλείας» της 
πράξης «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Σταθμών στη διαδρομή Κατακόλου – Πύργου – 
Ολυμπίας /Σταθμός Πύργου» με ενάριθμο: ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00110044 (υπ. αριθ. 3513/28-8-2019 
απόφαση ένταξης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) από το  ΕΤΠΑ και Κωδικό ΟΠΣ 5037466. 
 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

• Κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 338.026,33 € πλέον ΦΠΑ 

• Κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 69.170,63 € πλέον ΦΠΑ 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
 

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης έργων κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

 

- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 

- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 
για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
Επίσης, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ύψους 8.144,00 € και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) Μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19 η Οκτωβρίου 
2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22 α Οκτωβρίου, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά καθώς 
δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα 
www.gaiaose.gr. 

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

Αθήνα, 14/9/2020 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Περικλής Νικολάου

http://www.gaiaose.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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