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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

Άξζξν   1 Δηζαγσγή 

Άξζξν   2 Αληηθείκελν – Κσδηθόο CPV 

Άξζξν   3 Σίηινο Γηαγσληζκνύ 

Άξζξν   4 Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδόρνπ – Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο 

Άξζξν   5 Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο 

Άξζξν   6 Δγγύεζε πκκεηνρήο 

Άξζξν   7 Υνξήγεζε Σεπρώλ Γηαγσληζκνύ – Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Άξζξν   8 Πξνζεζκία θαη Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξάο 

Άξζξν   9 Σξόπνο ύληαμεο θαη Πεξηερόκελα Πξνζθνξάο 

Άξζξν 10 Λόγνη Απνθιεηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

Άξζξν 11 Γηθαηνινγεηηθά (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ‒ Σερληθή 

Πξνζθνξά» 

Άξζξν 12 Κξηηήξηα Δπηινγήο  

Άξζξν 13 Σερληθή Πξνζθνξά  

Άξζξν 14 Πεξηερόκελα (Τπν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Άξζξν 15 Φάζεηο Γηαγσληζκνύ – Μέζνδνο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

Άξζξν 16 Αμηνιόγεζε Σερληθώλ Πξνζθνξώλ  

Άξζξν 17 Δπίθιεζε Πόξσλ Σξίησλ 

Άξζξν 18 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Άξζξν 19 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 

Άξζξν 20 Τπνγξαθή ηεο ύκβαζεο 

Άξζξν 21 Γιώζζα Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ – Γιώζζα ύκβαζεο 

Άξζξν 22 Πξνζεζκίεο Δθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο  

Άξζξν 23 Δθηηκώκελνο Πξνϋπνινγηζκόο– Κξαηήζεηο– Πξνθαηαβνιή – Πιεξσκέο 

Άξζξν 24 Ηζρύνπζα Ννκνζεζία 

Άξζξν 25 Γεκνζηόηεηα 

 

πλεκκέλα : 

1. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α1    :    Τπεύζπλε Γήισζε  

2. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β1    :    Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β2    :    Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηελ αγγιηθή γιώζζα 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

1.1 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκελε σο ΑΜ) ηδξχζεθε κε ην 
άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 1955/91. θνπφο ηεο ΑΜ ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε 
ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1955/91, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 
3202/03 θαη κε ηα άξζξα 121 θαη 145 ηνπ Ν. 4070/12 είλαη κεηαμχ άιισλ ε 
κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ 
ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά 
ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (εθηφο 
απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ), θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε 
ηελ Δπηθξάηεηα. 
 
Η ΑΜ πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη 
πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε 
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ ηεο Πξνκήζεηαο θαη 
εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξνζζήθε απεπζείαο ηειεθψλσλ (DLT)  
ζηνπο ζηαζκνχο ησλ γξακκψλ 2 & 3 ηνπ Μεηξφ  ζην πιαίζην ηεο εγθαηάζηαζεο 
Ππιψλ ηνπ Απηφκαηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ (ΑΚ) ηνπ ΟΑΑ. 
 

1.2 Αλαζέησλ Φνξέαο, Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο θαη Δξγνδφηεο ηεο χκβαζεο πνπ 
ζα θαηαξηηζηεί είλαη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ, Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193, 
Αζήλα, ΣΚ. 11525. 
 

1.3 Η χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη 
ηνπ Γηαγσληδφκελνπ πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο απφ ηνλ Γηαγσληζκφ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΚΧΓΗΚΟ CPV 

 

2.1 Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, φπσο απηφ εθηελέζηεξα πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο 
«Σερληθή Πεξηγξαθή- Πξνδηαγξαθέο» θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
είλαη ε Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ  πξνζζήθε απεπζείαο 
ηειεθψλσλ (DLT) ζηνπο ζηαζκνχο ησλ γξακκψλ 2 & 3 ηνπ Μεηξφ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε Ππιψλ ηνπ Απηφκαηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ (ΑΚ) 
ηνπ ΟΑΑ.  

 
Γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ππιψλ, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε 
ηειεθψλσλ πξηλ θαη κεηά ηηο γξακκέο ησλ ππιψλ γηα ρξήζε απφ ηνπο 
επηβάηεο, πξνο ηνλ ζηαζκάξρε ή ην ΚΔΛ. Η εξγαζία απηή ζα πινπνηεζεί ελ 
κέξεη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG) γηα ηηο πχιεο θαη ην 
ειεθηξνληθφ εηζηηήξην (φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ), θαη ελ κέξεη απφ ηελ 
παξνχζα χκβαζε.  πλνιηθά ζα απαηηεζνχλ 122 απεπζείαο λέα ηειέθσλα. 

 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη : 
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(α) ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξφζζεησλ απ‟ επζείαο 
ηειεθψλσλ (DLT) πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ Ππξνζβέζηε (FB) ζε θάζε ζηαζκφ, 
δει. 36 ηειέθσλα, απφ έλα ηειέθσλν ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 36 
ππφγεηνπο θαη ελ ιεηηνπξγία ζηαζκνχο Μεηξφ ησλ Γξακκψλ 2 & 3.  

 
(β)  ηηο πξνζζήθεο, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ησλ ηνπηθψλ (ζε επίπεδν 

ζηαζκνχ) θαη θεληξηθψλ (ζε επίπεδν ΚΔΛ) ζπζηεκάησλ ησλ απεπζείαο 
ηειεθψλσλ (DLT) κε πξφζζεην εμνπιηζκφ ή ινγηζκηθφ γηα ην ζχλνιν ησλ 
λέσλ απεπζείαο ηειεθψλσλ (δει. γηα ηα 122 ηειέθσλα DLT), ηηο δνθηκέο, 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ζπλνιηθά ηελ εμαζθάιηζε φηη φια ηα λέα ηειέθσλα  
είλαη νξζψο θαη αμηφπηζηα εληαγκέλα ζην ζχζηεκα απεπζείαο ηειεθψλσλ 
θάζε ζηαζκνχ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ ηειεθψλσλ (DLT) εθαηέξσζελ ησλ 
γξακκψλ επηθχξσζεο εηζηηεξίσλ ησλ 36 ζηαζκψλ ησλ Γξακκψλ 2 & 3 ηνπ 
Mεηξφ φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ πχιεο πξφζβαζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 
ΑΚ–ΟΑΑ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ νξζνζηαηψλ, ησλ 
θαισδηψζεψλ ηνπο έσο ην δσκάηην ηειεπηθνηλσληψλ θάζε ζηαζκνχ θαη ησλ 
αξρηηεθηνληθψλ εξγαζηψλ ζηνπο γξαλίηεο δαπέδνπ ησλ ζηαζκψλ, ζα 
πινπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG). Απηφ αθνξά 86 απφ ηα 
122 ηειέθσλα πνπ απαηηνχληαη ζπλνιηθά. 

 
Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο πεξηιακβάλεη: 

 

 ηελ κειέηε γηα ηα (α) θαη (β) αλσηέξσ,  
 

 ηελ πξνκήζεηα ησλ 36 λέσλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ πιεζίνλ ηνπ Κπηίνπ 
Ππξνζβέζηε (FB), ηηο λέεο θαισδηψζεηο θαη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε απηψλ, ηηο απαηηνχκελεο νδεχζεηο ησλ 
θαισδηψζεσλ θαη ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ηειεθσληθψλ 
ζπζθεπψλ.  

 

 ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ δηαζχλδεζεο (π.ρ. θάξηεο), 
ην ινγηζκηθφ θαη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ ζε 
ηνπηθφ θαη θεληξηθφ (ΚΔΛ) επίπεδν, ηηο δνθηκέο θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, 
γηα ην ζχλνιν ησλ ηειεθψλσλ (122) πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ηφζν απφ ηελ 
παξνχζα χκβαζε φζν θαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ΟΑΑ (ΣΔΡΝΑ – LG). 

 
 Αλαιπηηθφηεξα ην αληηθείκελν θαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην 

ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή- Πξνδηαγξαθέο». 

 

2.2 Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ είλαη απηνί πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. 

 

2.3 Ο Κσδηθφο CPV ηεο χκβαζεο είλαη: 32552120-4 «Σειέθσλα έθηαθηεο 
αλάγθεο».  
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ΑΡΘΡΟ 3  ΣΗΣΛΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

 Ο ηίηινο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ 

γηα ηελ πξνζζήθε απεπζείαο Σειεθώλσλ (DLT) ζηνπο ηαζκνύο ησλ 

Γξακκώλ 2 & 3 ηνπ Μεηξό γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ππιώλ ηνπ πζηήκαηνο 

ΑΚ ηνπ ΟΑΑ». Ο ηίηινο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπο 
θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη γεληθά ζε φια ηα έγγξαθα πνπ 
ζα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελνο απφ 

ηνλ Κσδηθφ Αλαθνξάο RFP- 301/16. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

4.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, κε δεκνζίεπζε 
πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζηε Γηαχγεηα θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ. Δπίζεο ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην 
ΚΗΜΓΗ θαη φια ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑM 
www.ametro.gr. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

4.2 Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην λ.4412/16 (ΦΔΚ 
Α΄147/08.08.2016). 
 

4.3 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

5.1 Γεθηνί ζην Γηαγσληζκφ γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη εηαηξείεο, κεκνλσκέλεο ή 
θνηλνπξαμίεο/ ελψζεηο απηψλ εγθαηεζηεκέλνη ζε: 
 
α)   έλα θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο ή 
 
β)   ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή 
 
γ)   ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), ζην 
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 
θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεσο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ Γ ή 
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε γ‟ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  

 
ΚΑΙ  
 

 Να απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

5.2 Ο θάζε Γηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ είηε 

κεκνλσκέλα είηε σο κέινο κηαο θαη κφλν θνηλνπξαμίαο / έλσζεο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε απνθιείνληαη όιεο νη θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην 

θνηλό κέινο. 

 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ νη Γηαγσληδφκελνη κε ηελ κνξθή 
ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλν 
λνκηθφ ηχπν. Όκσο, ε χκπξαμε ή ε Κνηλνπξαμία πνπ ζα επηιεγεί 
ππνρξενχηαη, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, λα θαηαζέζεη ζηελ Α.Μ. 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηε ζχζηαζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε απφ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπζηάζεσο ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλχεηαη φηη ηα κέιε ησλ πκπξάμεσλ/Κνηλνπξαμηψλ επζχλνληαη έθαζηνο 
έλαληη ηεο ΑΜ, αιιειεγγχσο, αδηαίξεηα θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

 

5.3 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 
αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr), 
αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ην λφκν 
4281/2014, άξζξα 134-138 θαη Απφθαζε Π1/16.10.2013 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΔΗΓΗ θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν <Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο>, ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 
απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 
Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα 
ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 
TAXISNET ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 
Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο 
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ Eιιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 
(ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ 
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ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε 
ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ 
γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 
θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 
 
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή 
ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ 
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο 
αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 
Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη 
αλσηέξσ. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. 
Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 
ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη 
πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 

5.4 Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο έιαβε πιήξε 
γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θη φηη 
απνδέρεηαη απηά αλεπηθχιαθηα.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ νη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 
θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο χςνπο 

4.400,00 €, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνκήζεηαο, εθηφο ΦΠΑ  
 
Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηαθνζίσλ ελελήληα 

(390) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 

6.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη θνηλνπξαμία/ έλσζε πξνκεζεπηψλ 
νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφλ λα εθδνζνχλ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ 
ηεο εγγχεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη Δγγπεηηθέο απηέο Δπηζηνιέο ζα 
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εθδνζνχλ ε θάζε κία ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο/ έλσζεο θαη φρη 
ππέξ κεκνλσκέλσλ κειψλ μερσξηζηά. 

 

6.3 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο εθδίδεηαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε 
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη 
απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή 
ζηα θξάηε - κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ.  Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη 
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα είλαη ζχκθσλεο κε 
ην Τπφδεηγκα Β1 πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ε εθδφηξηα Σξάπεδα δελ ιεηηνπξγεί 
ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα Β2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
Η ππφςε εγγχεζε ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα, ζα 
ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαη ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαηεζείζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δελ είλαη 
ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα θαιέζεη ηνλ 
Γηαγσληδφκελν λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα, εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

Οη Γηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνύλ ζηελ πξόζθιεζε ηεο 

Δπηηξνπήο, απνθιείνληαη από ην Γηαγσληζκό. 

 

6.4 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ ΑΜ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηεο 
Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο κε απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηα Πηζησηηθά 
Ιδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ εγγξάθσο ηελ εγθπξφηεηα ηεο 
ζρεηηθήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν απηφ 
πξνθχςεη θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
πκκεηνρήο, ν Γηαγσληδφκελνο ζα απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ θαη ζα 

ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. 

 

6.5 Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ γίλεηαη δεθηή. Ο Γηαγσληδφκελνο 

πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζεί απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 
 

6.6 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνλ αλαθεξπρζέληα 
Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο 
απαηηνχκελεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. Δπηπιένλ, ε Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, θαηφπηλ 
αηηήκαηφο ηνπο, κεηά απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο 
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απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

6.7 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη φηαλ ν αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο 
παξέρεη ςεχδε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή αλ θαη έρεη πξνζθιεζεί, δελ 
πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ ζα νξίζεη ε ΑΜ ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο ή/ θαη έγγξαθα ή δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 
ηεο παξνχζαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΔΤΥΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ 

 

7.1 Σα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
ΔΗΓΗ www.promitheus.gov.gr. θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

α. Σν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

β. Η Παξνχζα Γηαθήξπμε. 

γ. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ. Σν ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή-Πξνδηαγξαθέο»  

 

7.2 Δπίζεο ηα ηεχρε ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
www.ametro.gr. θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ 
ηελ θα Κ. αΐηε ζην ηειέθσλν 210-6792473, Fax 210-672.6126. 
 

7.3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα θαη λα δεηήζνπλ 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ 
ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ 12
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 

11:00. 
 
Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ 
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζα εθδψζεη Γηεπθξηληζηηθό Σεύρνο ην νπνίν 

ζα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 22 

Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 11:00. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαληήζεηο ζα δνζνχλ 
κφλν ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ επί 
εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 
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δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ (www.ametro.gr). 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πιεξνθνξίεο απφςεηο θιπ νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο 
ΑΜ δελ είλαη δεζκεπηηθέο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

8.1 Η πξνζθνξά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα αθνινπζεί ζε φηη αθνξά ηνλ 
ηξφπν ππνβνιήο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ, ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε. 
 

8.2 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2016 

εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00. Δθπξφζεζκε ππνβνιή πξνζθνξψλ ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, αθφκε 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

8.3 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) 
εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζηελ 4
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη ώξα 11:00 π.µ. 

 

8.4 Οη πξνζθνξέο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ειεθηξνληθά ζε κνξθή ηχπνπ pdf, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4155/13 
(120Α΄), ηεο Τ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677Β‟) θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε. 
 
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο επηβεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 
κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/13. 
 

8.5 Πξνζθνκίδνληαη επίζεο ζε έληππε κνξθή από ηνπο πξνζθέξνληεο επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ θαη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ππνβνιή ζην 

πξσηόθνιιν ηεο ΑΜ κέρξη 15:00), φζα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία δελ έρνπλ 
εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη δελ 
θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 
π.ρ. εγγπήζεηο, πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο 
αξρέο ή άιινπο θνξείο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζε 
έληππε κνξθή ησλ ΦΔΚ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά. 
 
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην 
πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηνπ 
πξνζθέξνληα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
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κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο 

Πξνζθνξάο», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ 
εηηθέηα: 

 

ΔΝΦΡΑΓΗΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Δπσλπκία Γηαγσληδφκελνπ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΘΖΚΖ 

ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΧΝ (DLT) ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ 2 & 

3 ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΛΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΚ 

ΣΟΤ ΟΑΑ » 

(Κσδηθόο αλαθνξάο RFP-301/16) 

 
Πξνο: ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193 

115 25 – Αζήλα 
 

Τπόςε : ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

### ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ### 

 

 

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή 

εθηόο ηνπ θαθέινπ. 

 

8.6 Οη Γηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα 

ηξηαθνζίσλ εμήληα (360) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ θαη 
εθφζνλ ζπλαηλεί ν δηαγσληδφκελνο, γηα φζν ρξφλν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ 
εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 
 

8.7 Γελ επηηξέπεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα κέξνο 
ηνπ δεηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

8.8 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

9.1 Σα πεξηερόκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 
 

 (α) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
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Σερληθή Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11 θαη 13 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο). Σα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ελ ιφγσ Τπνθαθέινπ ππνβάιινληαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ 
ηχπνπ pdf. Όζα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ 
ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ 
ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. 
 
θαη 
 

 (β) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
(πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 14 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο).  
 
* (Τπν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 

 
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν ζεκαίλνληαη απφ 
απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

9.2 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα πνπ ζα είλαη επίζεκε 
γιψζζα ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ  
 

10.1 Κάζε Γηαγσληδφκελνο / Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ απνδεηρζεί ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κε άιιν ηξφπν φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 
έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαγξάθσλ απφ 10.1.1 έσο 10.1.6.   

 
10.1.1   πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE  L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42). 

10.1.2  Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη 
φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. 

10.1.3  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ  (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α  48), 
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ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ» 
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10.1.4  Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 

10.1.5 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ  
ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005 ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α‟ 166). 

10.1.6  Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α‟ 215). 

10.2  Κάζε Γηαγσληδφκελνο / Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο:  

 
10.2.1 Δάλ ε ΑΜ, γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη 

10.2.2 Δάλ ε ΑΜ, κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

10.2.3  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 10.2.1 θαη 10.2.2 αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 
θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

10.2.4 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 10.2.1 θαη 10.2.2 ν απνθιεηζκφο απηφο παχεη λα 
εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

10.3 Δπίζεο θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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10.3.1 Δάλ ε ΑΜ κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηελ 
εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 
4412/16. 

10.3.2 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε, ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
επξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

10.3.3 Δάλ ε ΑΜ δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

10.3.4 Δάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 
4412/16 θαη δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια ιηγφηεξα 
παξεκβαηηθά κέζα. 

10.3.5 Δάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο αληαγσληζκνχ απφ πξφηεξε ζπκκεηνρή 
ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/16 θαη δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια ιηγφηεξα παξεκβαηηθά κέζα. 

10.3.6 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο θαη άιιεο θπξψζεηο. 

10.3.7 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά 
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην άξζξν 19 ηεο παξνχζεο. 

10.3.8 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

10.3.9 Δάλ ε ΑΜ κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη 
ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 
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10.3.10 Δάλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ ε πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζν άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/16. 

10.3.11 Δάλ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο δελ δηαζέηεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 19 ηεο Γηαθήξπμεο. 

10.4 Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ν Γηαγσληδόκελνο θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνβάιεη Τπεύζπλε Γήισζε θαηά ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 11.4. 

Ο Γηαγσληδόκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο ππνρξενύηαη, πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

γηα ηα νπνία ππέβαιε Τπεύζπλε Γήισζε, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 19 

ηεο παξνύζαο. 

 ε νπνηνδήπνηε ρξνληθό ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε ΑΜ 

απνθιείεη έλαλ δηαγσληδόκελν όηαλ απνδεηθλύεηαη όηη απηόο βξίζθεηαη 

ιόγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνύ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε 

κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  
 

 ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππνβιεζνύλ ηα θάησζη ζηνηρεία: 
 

11.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Γηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη ππνρξενχληαη λα ηελ 
ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 8.5 ηεο παξνχζαο. 
 

Γηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ θαζόινπ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο απνθιείνληαη από ην Γηαγσληζκό ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνθαθέινπ ηνπο. 

 

11.2 Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη νη 
Γηαγσληδφκελνη έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, θαζψο θαη ην πνηα 
πξφζσπα είλαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο, νη νπνίνη ηνπο δεζκεχνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο. 
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Πξνο δηεπθφιπλζε παξαηίζεηαη θαησηέξσ θαηάινγνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ 
εγγξάθσλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηηο θάησζη εηαηξείεο πνπ έρνπλ 
ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην: 

11.2.1 ε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.): 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 
αληίγξαθα ησλ ΦΔΚ φπνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο. 

 Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ (κε εκεξνκελία 
έθδνζεο φρη πξνγελέζηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, κε 
ιχζεο ηεο εηαηξείαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε κε χπαξμεο αίηεζεο, 
αγσγήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξηζκφ ή 
αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή θιπ. 

γ) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ζε 
ζψκα ην ηζρχνλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη Φ.Δ.Κ. φπνπ έγηλε ε 
αληίζηνηρε δεκνζίεπζε. 

11.2.2 ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 
αληίγξαθα ησλ ΦΔΚ φπνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο. 

 Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ (κε εκεξνκελία 
έθδνζεο φρη πξνγελέζηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, κε 
ιχζεο ηεο εηαηξείαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε κε χπαξμεο αίηεζεο, 
αγσγήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξηζκφ ή 
αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή θιπ. 

γ) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ απνθάζεσλ πεξί δηνξηζκνχ ηνπ ελ ελεξγεία 
δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο θαη αληίγξαθν ησλ ΦΔΚ φπνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο 
δεκνζηεχζεηο. 

11.2.3 ε πεξίπησζε ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ 
εηαηξεηψλ (I.K.E., Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. 

 Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ (κε εκεξνκελία 
έθδνζεο φρη πξνγελέζηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, κε 
ιχζεο ηεο εηαηξείαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε κε χπαξμεο αίηεζεο, 
αγσγήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη δηνξηζκφ ή 
αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή θιπ. 
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11.2.4 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο ε σο άλσ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
λνκηκνπνίεζεο ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο. 

11.3 Πξαθηηθό Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο (αθξηβέο 
αληίγξαθν), ζε πεξίπησζε Α.Δ. ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε 
Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ. Δ. κε ηελ νπνία: 

 Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ή 
ζχκπξαμε. 

 Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθά γηα 
ηνλ ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθνξά. 

ηελ ίδηα Απφθαζε, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο: 

 Οξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ 
θνηλνπξαμία/ζχκπξαμε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο 
κεηαμχ ηνπο). 

 Γειψλεηαη ε απνδνρή ηεο απφ θνηλνχ ζπκκέηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ζηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηεο αιιειέγγπαο επζχλεο εηο νιφθιεξν 
απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο, ζα ζπζηήζνπλ 
θνηλνπξαμία/ζχκπξαμε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

11.4 Τπεύζπλε Γήισζε πεξί κε απνθιεηζκνύ 

Οη κεκνλσκέλνη δηαγσληδφκελνη (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ππνβάινπλ ζην 
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο Τπεχζπλε Γήισζε, ζπληαγκέλε 

ζχκθσλα κε ην Τπόδεηγκα Α1 ηεο παξνχζαο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ 
ηνπο ιφγνο απνθιεηζκνχ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 10. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηελ ελ ιφγσ Τπεχζπλε 
Γήισζε ππνγξάθνπλ: 

α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ 
πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη 
ηνπ. 

Οη δηαγσληδφκελεο ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε 
γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπο, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 
κέινπο, φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ κέινπο θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο 
απνθιεηζκνχ. 

Δάλ ην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ Τπεχζπλεο Γήισζεο είλαη ςεπδέο ηφηε ν 

Γηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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11.4.1 Δθ’ όζνλ ν Γηαγσληδόκελνο επηθαιείηαη πόξνπο ηξίησλ ή γλσξίδεη όηη 

πξόθεηηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζύκβαζεο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο, 

θαιείηαη λα ππνβάιιεη ηελ Τπεύζπλε Γήισζε θαη γηα ηνπο 

ηξίηνπο/ππεξγνιάβνπο, ζύκθσλα θαη κε όζα νξίδνληαη, εηδηθά γηα ηνπο 

ηξίηνπο, ζην άξζξν 17 ηεο παξνύζαο. 
 

11.5 Σερληθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.  

 

11.6 Γεληθά ηνηρεία 

11.6.1 Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε ππνβνιή 
ππεχζπλεο δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα κελ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε 
«Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86», γηα δε ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, δήισζε 
αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Χο ηέηνηα λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε, ή φπνπ δελ 
ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο 
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 

Δμαηξεηηθψο ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 11.4, ζα πξέπεη λα είλαη 
ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α1 ηεο παξνχζαο. 

Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο ππνβνιήο ηνπο. 

11.6.2 Η Δπηηξνπή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξηζεί απαξαίηεην 
κεηά ηνλ έιεγρν ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 
ζα ππνβιεζνχλ θαη νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ην πξνζθνκίζνπλ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15. Δπίζεο ε Δπηηξνπή δηθαηνχηαη αλ 
ακθηβάιιεη, λα απεπζχλεηαη άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ιήςε ησλ 
απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ 
Γηαγσληδνκέλσλ. 

11.6.3 Οη Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειιηπή ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε επηηξνπή 
δηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο/δηεπθξηλήζεηο θαη δελ ζα δνζνχλ ή ζα 
δνζνχλ ειιηπείο, θαζψο επίζεο δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία 

πξνζεθφλησο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα, απνθιείνληαη 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαπάλσ ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 
δεηνχκελα κε ηελ παξνχζα, δε ιακβάλεηαη ππφςε, νη δε Γηαγσληδφκελνη 

απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 
Οη Γηαγσληδφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Χο πξνθαηαξθηηθή 
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απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, απνηειεί ε 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 11.4 πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Φάθειν 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά».  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ ζα 
πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν» ζηνλ θάθειν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο.  

 

12.1 Δγγξαθή ζην νηθείν επηκειεηήξην  
 

Οη Γηαγσληδφκελνη απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εγγξαθήο ηνπο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό ζε ηζρχ 
εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην νηθείν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. ή 
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο θάζε Γηαγσληδφκελνο, κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 

 

12.2 Υξεκαηνιεπηηθή Ηθαλόηεηα – Διάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο 
  

12.2.1 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε 

πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο, ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 370.000,00 €  

12.2.2  Γηθαηνινγεηηθά Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο  

 Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ πξέπεη πξνζθνκηζζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο 
Υξεκαηνιεπηηθήο Ιθαλφηεηαο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ή ην αληίζηνηρν 
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο. 

 Σνπο Ιζνινγηζκνχο θαη ηηο Καηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ ηξηψλ 
(3) ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, 

ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο. 

 

12.3 ηνηρεία Δκπεηξίαο 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ παξφκνηα εκπεηξία κε ηελ δεκνπξαηνχκελε πξνκήζεηα, 
θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (10 ρξφληα πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ). 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπο γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε 
ηεο Πξνκήζεηαο νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα θάησζη: 
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 Καηάινγν ησλ νινθιεξσκέλσλ Πξνκεζεηώλ πνπ παξαδόζεθαλ 

θαηά ηελ δεθαεηία (10 ρξόληα πξν ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ) θαη αθνξνύλ ηε κειέηε, θαηαζθεπή, πξνκήζεηα, 

δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ απεπζείαο ηειεθώλσλ 

(DLT)  ζε ζηαζκνύο κεηξό.  
  
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθήο εθηέιεζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζα 
αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλνπξαμία, θαζψο θαη ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απηήο ηεο ζπκκεηνρήο. 
 

 ρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ησλ Κπξίσλ ησλ έξγσλ θαη από ηα νπνία ζα 

πξνθύπηεη ε θαιή θαη εκπξόζεζκε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ε 

ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ηθαλνπνηώληαο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ 

Κπξίσλ ησλ έξγσλ. 
 
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ηα αθφινπζα: 
 

α. Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα, κειέηε, 
θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απεπζείαο 
ηειεθψλσλ (DLT)  

β. Πνζνζηά ζπκκεηνρήο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Πξνκήζεηαο. 

γ. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνκήζεηαο. 

δ. Ο ρξφλνο ππνγξαθήο, παξαιαβήο ησλ ζπζηεκάησλ απεπζείαο 
ηειεθψλσλ (DLT)  θαη πεξάησζεο ηεο χκβαζεο. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά, απηά ζα δειψλνληαη κε ζρεηηθή 
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ε νπνία ζα ζπλνδεχεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
Η Τπεχζπλε Γήισζε φκσο δελ δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά εθηέιεζεο ησλ Πξνκεζεηψλ. Η Τπεχζπλε Γήισζε ππνβάιιεηαη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα 
πηζηνπνηεηηθά. 
 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθήο εθηέιεζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζα αλαγξάθεηαη 
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, θαζψο θαη ην ζπγθεθξηκέλν 
αληηθείκελφ ηνπ. 
 
Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο 
πνπ ζπληζηνχλ ηελ Κνηλνπξαμία. 
 

ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο/ Έλσζεο ε δεηνύκελε εκπεηξία κπνξεί λα 

θαιπθζεί ζσξεπηηθά από ηηο εηαηξείεο/ νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ 

απνηεινύλ ηελ Κνηλνπξαμία/ Έλσζε. 
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Γηα φζεο Πξνκήζεηεο δελ πξνζθνκηζζνχλ πηζηνπνηεηηθά θαη ζρεηηθή Τπεχζπλε 
Γήισζε γηα ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπο, νη Πξνκήζεηεο απηέο δελ ζα 
ιεθζνχλ ππφςε. 
 

12.4 Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 12.1, 12.2 θαη 12.3 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, 
εθ‟ φζνλ ν Γηαγσληδφκελνο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ, θαιείηαη λα ππνβάιιεη 
ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο ηξίηνπο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 
άξζξν 17. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

13.1 ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ππνβιεζεί ε Σερληθή Πξνζθνξά 

ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ε νπνία πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ηθαλνπνηεί 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηεχρνπο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο» ηεο ΑΜ. 
 

13.2 Πεξηερόκελν Σερληθήο Πξνζθνξάο 
  
Η Σερληθή Πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
 
Δπίζεο ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή 
pdf ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ), ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ηερληθή πξνζθνξά ζεσξείηαη αλππφζηαηε. 
 
ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
 

α. Αλαιπηηθόο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη φια 
ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

β. Τπεύζπλε Γήισζε πκκόξθσζεο 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ππεχζπλε 
δήισζε φηη ν εμνπιηζκφο, ηα ζπζηήκαηα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ ζα ηθαλνπνηνχλ απφιπηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ, φπσο 
απηέο θαηαγξάθνληαη ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο». 

 

γ. Σερληθή Πεξηγξαθή 
Οη Γηαγσληδφκελνη, ζηελ Πξνζθνξά ηνπο, θαη‟ ειάρηζηνλ, ζα ππνβάιινπλ 
πεξηιεπηηθή έθζεζε, δηαγξάκκαηα κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα 
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απεπζείαο ηειεθψλσλ, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη 
ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ. 

 

13.3 Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 
 
 Η αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δελ ζπλεπάγεηαη απνδνρή φξσλ πνπ 

αληηζηξαηεχνληαη απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή βαζηθψλ θαλφλσλ 
έληερλεο θαη αζθαινχο θαηαζθεπήο. πλεπψο, θαηά ην ζηάδην εθπφλεζεο ηεο 
Μειέηεο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζαξκφζεη 
ηνπο φξνπο απηνχο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ΑΜ, 
ρσξίο αχμεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ πνζψλ. 

  
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη πξνηείλεη βειηηψζεηο ζηελ Σερληθή ηνπ 

Πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ, νθείιεη λα ηηο αθνινπζεί 
θαηά ην ζηάδην εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο θαη πινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο ρσξίο 
αχμεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ πνζψλ. 

 
 Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε ΑΜ δχλαηαη λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 
έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε 
απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 
310 ηνπ λ.4412/16, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηζρχνπλ πιήξσο ζηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ.  

  
 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 

14.1 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
ζηνλ Τπνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
 
Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο φηη ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ 
αξρείν ζε κνξθή pdf ζπκπιεξσκέλν ην «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο» (Γήισζε θαη Πίλαθα Πξνζθνξάο), ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδφκελν (ζε πεξίπησζε 
θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζεσξείηαη 
αλππφζηαηε. 
 
ην «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν 
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πίλαθαο ηεο Πξνζθνξάο. Μεηνδφηεο είλαη ν Γηαγσληδφκελνο πνπ έδσζε ηε 
ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή  
 
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ 
εληχπνπ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 
 
Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε, δηαγξαθή, παξαπνκπή ή γεληθά αιινίσζε ηνπ 
θεηκέλνπ ηνπ Δληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή θαη δηαηχπσζε ζρνιίσλ ή 
αηξέζεσλ ή φξσλ ζε απηφ, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ πνπ ηηο δηαηππψλεη. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ 
νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ηηκήο ζην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε αλαγξαθή.  

 

Δπίζεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ δελ ζα 

ππεξβαίλνπλ ην πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΑΜ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ. 
 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνζθεξόκελα πνζά ν ΦΠΑ, ν νπνίνο βαξύλεη 

ηελ ΑΜ. Σα πξνζθεξόκελα  πνζά ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΧ. 

 

14.2 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηξηαθόζηεο 

εμήληα (360) εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ 

αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΦΑΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

15.1 Γεληθά 

 
Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. 
ηεο Α.Μ. Η Δπηηξνπή ζα έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ  κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο Δηζήγεζεο 
ζην Γ ηεο Α.Μ. γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ κεηνδφηε, ή ηελ 
καηαίσζε δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα ζα γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ ζα  
πξνθχςεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ.  Δηδηθφηεξα γηα ηελ εμέηαζε θαη γλσκνδφηεζε 
ησλ ελζηάζεσλ, νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ ρσξηζηή Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ ηεο νπνίαο ηα κέιε ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηεο 
πξνεγνχκελεο Δπηηξνπήο πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε αμηνιφγεζεο φισλ ησλ 
ινηπψλ ζεκάησλ  πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
 
Η αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξηα 
πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

15.2 Φάζεηο Γηαγσληζκνύ 

16PROC005508975 2016-12-05



 
 

 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΧΝ 

(DLT) ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ 2 & 3 

ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΛΧΝ ΣΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ» 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

 

RFP-301/16 

Α.. 29899 

 

24 
 

 
Η δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ ρσξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν (2) θάζεηο: 
 

15.2.1 1
ε 
Φάζε: Έιεγρνο ησλ Σππηθψλ Πξνζφλησλ θαη Αμηνιφγεζε Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 
 

Η  ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 8.3 ηεο παξνχζεο, µέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην 
ζχζηεκα Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ. 
 
Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (Τπν)θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην 
δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 
 
Καηφπηλ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε Γηαγσληδφκελν θαη απνθαζίδεη εάλ πιεξνχληαη νη 
ηεζέληεο φξνη ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο. 
 
ηελ 1

ε
 θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνθιείνληαη φζνη Γηαγσληδφκελνη δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Οη θάθεινη ηεο 
Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλνπλ θιεηζηνί. 

 
Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ Τπνθαθέισλ „„Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά‟‟, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα 
δεηήζεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί 
ησλ ππνβιεζέλησλ θαη κφλν ζηνηρείσλ. 
 
Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειιηπή 
ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο-
δηεπθξηλίζεηο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ θαη δελ ζα δνζνχλ ή ζα δνζνχλ ειιηπείο 
απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 2

ε
 θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

ηελ 1
ε
 θάζε ηνπ Γηαγσληζκνύ, απνθιείνληαη όζνη Γηαγσληδόκελνη: 

 
α) δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 11. 

β) απνξξίθζεθαλ βάζεη ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16. 

 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή 
ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο 1

εο
 Φάζεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη 

πνίνη γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε θαη πνίνη αηηηνινγεκέλα 
απνθιείνληαη. Σα απνηειέζκαηα ηεο 1

εο
 θάζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΑΜ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ.  
 
Καηά ηεο σο άλσ  απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο 
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πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ» (άξζξα 345-375) ηνπ 
Ν.4412/16 νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή απφ 1/1/2017. ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί έσο ηηο 31/12/2016 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15.4 ηεο παξνχζαο. 
 
Η νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ζα γλσζηνπνηεζεί  ειεθηξνληθά ζηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο. ε θάζε πεξίπησζε, θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο 1

εο
 θάζεο, νη Γηαγσληδφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο 1εο θάζεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 2ε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ. 

 
15.2.2 2

ε
 Φάζε: Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη πλνιηθή Αμηνιφγεζε 

 
Οη ειεθηξνληθνί Τπνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 
ειεθηξνληθά µέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ 
νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 
ζηνηρείσλ απηψλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
Τπνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη δηαγσληδφκελνη ησλ νπνίσλ νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 
ζην πεξηερφκελφ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
ζπληάζζεη ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο κε ηηο πξνζθνξέο θαη‟ αχμνπζα πξφνδν 
απφ ηε ρακειφηεξε πξνο ηεο πςειφηεξε, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζε 
Πξαθηηθφ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γ ηεο ΑΜ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΔΗΓΗ.  
 
Καηά ηεο σο άλσ  απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ» (άξζξα 345-375) ηνπ 
Ν.4412/16 νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή απφ 1/1/2017. ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί έσο ηηο 31/12/2016 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15.4 ηεο παξνχζαο. 
 
Η νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ζα γλσζηνπνηεζεί ειεθηξνληθά ζηνπο 
Γηαγσληδφκελνπο. Καηφπηλ ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 2

εο
 

Φάζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαιεί ηνλ Γηαγσληδφκελν πνπ έρεη ηε 
ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη αλαδεηθλχεηαη πξνζσξηλφο κεηνδφηεο (πξνζσξηλφο 
Αλάδνρνο) λα θαηαζέζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 19 ηεο παξνχζαο. 
 

15.3 Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ 

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαιείηαη 
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ν κεηνδφηεο, ζηνλ/ νπνίν/ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο»»), εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε ε νπνία ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, λα ππνβάιιεη µέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη ζε θάθειν µε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 19.  Όηαλ 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ δειψζεηο 
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ κεηνδφηε θαη ζε έληππε κνξθή 

εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε 
κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ κε Γηαβηβαζηηθή 
Δπηζηνιή ηνπ κεηνδφηε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο». 
 
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 
ηνπ κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη 

δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε 
έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεθαλ. 
 
Η κε πξνζθφκηζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ή εάλ θαηά ηνλ έιεγρν 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή εάλ απφ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 10 ή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ή ε 
χπαξμε ειιείςεσλ ζπληζηνχλ ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ κεηνδφηε, θήξπμε απηνχ 
σο έθπησηνπ θαη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ηνπ. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε ε Α.Μ. θαιεί ηνλ επφκελν ζε ζεηξά ζην ηειηθφ Πίλαθα 
Καηάηαμεο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ λα ππνβάιεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 
θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 103 
ηνπ λ.4412/16. 
 

 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ 
ηεο ΑΜ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ 
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

 
Η ΑΜ θνηλνπνηεί ειεθηξνληθά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν.  

Καηά ηεο σο άλσ  απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ» (άξζξα 345-375) ηνπ 
Ν.4412/16 νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή απφ 1/1/2017. ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί έσο ηηο 31/12/2016 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15.4 ηεο παξνχζαο. 
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Η νξηζηηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γ.. ζα γλσζηνπνηεζεί  ειεθηξνληθά 
ζηνπο Γηαγσληδφκελνπο. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε ΑΜ πξνζθαιεί ηνλ Αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο.   
 

15.4 Δλζηάζεηο Γηαγσληδνκέλσλ 

 Σν παξόλ άξζξν έρεη εθαξκνγή εάλ πξνθύςνπλ δηαθνξέο έσο ηηο 

31/12/2016, ιακβάλνληαο ππόςε όηη από 1/1/2017 ζα έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ» (άξζξα 345-375) ηνπ Ν.4412/16.  

15.4.1 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο θαηά πξάμεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ, πνπ αθνξά ζηηο δχν (2) 
Φάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
πξνεγνχκελα άξζξα (15.2.1, 15.2.2 θαη 15.3), νη Γηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα 
ππνβάινπλ ελζηάζεηο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο 
ησλ αληίζηνηρσλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε Φάζεο. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 
ειεθηξνληθά θαη απεπζχλνληαη ζηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

15.4.2 Η εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Οη ελζηάζεηο απηέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ 
ππνρξεσηηθά επαξθή αηηηνιφγεζε ησλ πξνβαιινκέλσλ ηζρπξηζκψλ ψζηε λα 
είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζή ηνπο θαη λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα ζέκαηα 
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ νινθιεξψζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε Φάζε 
θαη φρη ζέκαηα πνπ θξίζεθαλ ζε πξνγελέζηεξε Φάζε. 

Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ θαηφπηλ 
ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ. Δπί ησλ 
Απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ δελ ρσξεί ππνβνιή πεξαηηέξσ ελζηάζεσλ. Η 
Δπηηξνπή δελ πξνρσξεί ζε επφκελε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ παξά κφλν εθφζνλ 
έρνπλ θξηζεί απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ νη ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο ή έρεη 
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία αζθήζεσο ελζηάζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 
ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ελζηάζεψλ 
ηνπο. 

15.4.3 ε πεξίπησζε άζθεζεο ελζηάζεσλ θαηά ηνπ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, ε ελ ιφγσ έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Δπί ησλ ελζηάζεσλ 

απηψλ απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο ΑΜ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ κεηά ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε ηπρφλ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

15.4.4 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 1% επί 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην 
έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 
έλζηαζε γίλεη απνδεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
 

Άξζξν 16  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
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 Ζ Σερληθή Αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ.  Γελ ζα γίλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 
Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ θαη ζα εμεηαζζεί κφλν ε 
ζπκκφξθσζε ηνπο ή κε κε ηηο Πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ε ΑΜ (ζχζηεκα 
pass-fail).  
 

Ζ κε ζπκκόξθσζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ζα έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία 

ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΠΗΚΛΖΖ ΠΟΡΧΝ ΣΡΗΣΧΝ 
 

Οη Γηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ λ.4412/16, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηθή θχζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη 
ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ.  
 
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ λα είλαη δηαζέζηκε 
απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερληθήο 
θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηξίηνη ζα εθηειέζνπλ 
ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 
ηθαλφηεηεο. 
 
Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηνλ  ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά» ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ησλ θνξέσλ, ηα 
πξνζφληα ησλ νπνίσλ επηθαινχληαη. 
 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 10, 11 θαη 12 
ηεο Γηαθήξπμεο, φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηνπο Γηαγσληδφκελνπο. ε πεξίπησζε 
κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ απηψλ, δειαδή εάλ δελ ππνβιεζνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίθιεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Δπίζεο, ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα πεξηιεθζεί απφθαζε ηνπ Γ.. ή 
ηνπ αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε 
παξνρή πξνο ηνλ Γηαγσληδφκελν ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή 
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (εκπεηξία) ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα 
είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Η 
ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα εμεηδηθεχεη ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ χκβαζε ζε ηξφπν 
ψζηε λα είλαη δπλαηφλ ζηε ΑΜ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη λα εθηηκήζεη ηελ 
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ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δέζκεπζεο.  
 
Όζνλ αθνξά ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο πφξνπο ζηελ 
αλσηέξσ απφθαζε, ν θνξέαο ζα επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν κε 
ηνλ Γηαγσληδφκελν έλαληη ηεο ΑΜ.  
 
Σα σο άλσ ζα ππνβιεζνχλ θαη γηα θάζε άιινλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ζα θάλνπλ 
ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο έζησ θαη αλ νη θνξείο απηνί είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ ηξίηνπ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ, ε επίθιεζε δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 
 
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα θνηλνπξαμία / έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί 
λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ 
θνξέσλ. 
 
Οη δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη ησλ θνξέσλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ, ζα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ηεο 
Πξνκήζεηαο. 
 
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν Γηαγσληδφκελνο αδπλαηεί λα δηαζέζεη ηνπο πφξνπο 
πνπ επηθαιέζηεθε, ηφηε ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
Γηαθήξπμεο, θαηαπίπηεη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ δχλαηαη λα αλαθεξχμεη 
Αλάδνρν ηνλ Γηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε 
πνπ έρεη ζπληάμεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 18 ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

18.1 Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ηελ 
θαηαθχξσζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ. 
 

18.2  Η ΑΜ κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 
 α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε 

ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ιφγσ απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

 β) αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 

18.3 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο ΑΜ θαη κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 
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α) Γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία 
επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

β)  Δάλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΑΜ. 

γ)  Αλ ιφγσ αλσηέξα βίαο δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
δ)  Δάλ ε πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 
ε)  Δάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη νη Γηαγσληδφκελνη δελ δερηνχλ λα ηηο 

παξαηείλνπλ. 

 

18.4 Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
κπνξεί λα αθπξσζεί κεξηθά ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη, ή λα 
αλακνξθσζεί αλάινγα ην απνηέιεζκα ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 
ΑΜ, ή λα απνθαζηζζεί απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε επαλάιεςε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε παξάιεηςε. 

 

18.5 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ λ.4412/16. 
 

18.6 ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ 
ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
 
Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο πνπ θαιείηαη ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» λα 
θαηαζέζεη ζηελ ΑΜ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα παξαθάησ: 
 

19.1 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Άξζξνπ 10 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ» 
 

19.1.1 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 10.1.1 έσο 10.1.6 ζα πξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο) απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Δθφζνλ απηφο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ: 
 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε νκνξξχζκσλ ή εηεξνξξχζκσλ ή 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο),  

- ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (ζε πεξίπησζε αλψλπκεο 
εηαηξείαο),  

- ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ (ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε), 

- θαη επηπιένλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ 
απφ ηα παξαπάλσ. 
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19.1.2   Γηα ην ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ 10.2.1 θαη 10.2.2 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζηεί ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ 
εθδίδνπλ νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
Ι.Κ.Α. ή ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα.   

   
Γηα ηνπο αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο κέινπο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πνπ 
ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη 
φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. 

 
19.1.3 Σα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10.3.2, γηα ηελ Διιάδα, απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά ησλ νηθείσλ Πξσηνδηθείσλ. Απφ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη 
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ επξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ. 

 
Οη αιινδαπνί Γηαγσληδφκελνη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ 
10.3.2 πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ Γηθαζηηθή ή 
Γηνηθεηηθή Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν 
θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. 

 
19.1.4 Γηα ηελ πεξίπησζε 10.3.9 ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 

(Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ) πεξί κε 
δηάπξαμεο επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε 
πεηζαξρηθή πνηλή. Οη Δηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθφο 
θνξέαο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο 
θνξέαο θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 
Γηα ηνπο αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο κέινπο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πνπ 
ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη 
φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ 
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ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο 
ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. 

 
19.1.5 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7, 

10.3.8, 10.3.10 γηα ηελ Διιάδα ζα πξνζθνκίδεηαη έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππφθεηηαη ζε θακία ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο ή ζηα θξάηε 
κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο 
ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ. 
 

19.2 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άξζξνπ 12 «Κξηηήξηα Δπηινγήο»  
  
 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο κε 

ηα νπνία απνδεηθλχνληαη φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζρεηηθνχ 
άξζξνπ. 

 

19.3 ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ζε ηξίηνπο, ν «πξνζσξηλφο Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ κε ηα ζηνηρεία ησλ ππεξγνιάβσλ πνπ πξνηείλεη θαζψο 
θαη λα αλαθέξεη ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ηνπ αλαζέζεη. Δπίζεο 
απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 
19.1, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 12.3 (ηα ζρεηηθά κε ηελ παξφκνηα εκπεηξία) 
θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα κε 
ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε αλάιεςε ηεο ππεξγνιαβίαο. 

 

19.4 ε πεξίπησζε πνπ ν «πξνζσξηλφο» Αλάδνρνο  επηθαιείηαη θαη θάλεη ρξήζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ 
λ.4412/16, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ κε 
ηα ζηνηρεία ησλ ηξίησλ πνπ πξνηείλεη θαζψο θαη λα αλαθέξεη ηνπο πφξνπο πνπ 
ζα επηθαιεζηεί. Οη ηξίηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 
19.1, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 19.2 (ηα ζρεηηθά κε ηελ επίθιεζε) θαη ηελ 
απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα,  κε ηελ 
νπνία ζα εγθξίλεηαη ε παξνρή πξνο ηνλ Γηαγσληδφκελν ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (εκπεηξία) ηνπ 
θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο χκβαζεο.   

 

19.5 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθώλ 
 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα θιπ. πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 
ηνπο Γηαγσληδφκελνπο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή απιά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ. ρεηηθά κε ηηο επηθπξψζεηο αληηγξάθσλ, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14, πεξί θαηάξγεζεο ηεο 
ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 
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Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαθέξεηαη ε 
ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα κελ ηηο ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο, ε «Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86», γηα δε ηηο αιινδαπέο 
επηρεηξήζεηο, δήισζε αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Χο ηέηνηα λνείηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, ή φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο 
ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 

 
Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο ππνβνιήο ηνπο. 
 
Όια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ λνκίκσλ επηθπξσκέλσλ, είηε απφ ην αξκφδην 
Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο 
„‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε 
κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ 
ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 
ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ 
κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 
ππεξεζία. 
 

 Η ΑΜ επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξηζεί απαξαίηεην 
κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Δπίζεο ε ΑΜ 
δηθαηνχηαη αλ ακθηβάιιεη, λα απεπζχλεηαη άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε 
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε 
ηνπ «πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ». Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ «πξνζσξηλφ 
αλάδνρν» εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα 
δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σν αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ 
κπνξεί λα αθνξά λνκηθά ή/ θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ, φπσο νξίδεη ε εζληθή 
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο. 
 

 ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο/ έλσζεο, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φισλ ησλ 
παξαπάλσ εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ, 
ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ρσξηζηά.  

 
   

ΑΡΘΡΟ 20 ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο 
θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ 
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εκεξψλ  απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο.  
 
Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, ν νπνίνο κνλνγξάθεη θαη 
ζθξαγίδεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. Η ζχκβαζε επί 
ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ Δθπξφζσπν 
εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην. 
 
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγήο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη:  
 

20.1 ε πεξίπησζε πνπ ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο», είλαη Κνηλνπξαμία, ζα πξέπεη 
πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα 
ππνβάιεη πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο φπνπ ζα 
αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 
 

1) Η απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

2) Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία. 

3)  Ο δηνξηζκφο ηνπ κέινπο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 
θνηλνπξαμία σο leader, ην νπνίν ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη 
πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ λα εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία 
θαη λα δεζκεχεη ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη ζηελ ΑΜ θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη 
απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Απφ ην κέινο απηφ (leader) ζα 
πξνέξρεηαη θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα νξηζζεί σο ν θνηλφο 
εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο ΑΜ. 

4) Σα κέιε ζα επζχλνληαη απέλαληη ζηελ ΑΜ θαη ην λφκν αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

 
Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 
Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο 
απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ 
ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη εηαηξεία, νθείιεη επίζεο λα 
νξίζεη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ηνλ εθπξφζσπν ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο. Η ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 
δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 
 
Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο 
αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε 
εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 
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20.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα 
ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
27 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 
 
Σα πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο 1εο δφζεο ησλ 
αζθαιίζηξσλ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην ελ ιφγσ άξζξν 27 ηεο Τ. 

 

20.3 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα 
πξνζθνκίζεη ζρέδην ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 
ην ζπλεκκέλν ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Τπφδεηγκα Α θαη ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 10.3 ηεο Τ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην πξσηφηππν ηεο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
 

20.4 Αλ ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πεξάζεη άπξαθηε κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαθεξπρζέληνο Αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα 
έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη 
ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
παξνχζαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε 
θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη θαηαπίπηεη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηεο ΑΜ. ηελ πεξίπησζε απηή ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ δχλαηαη λα αλαθεξχμεη Αλάδνρν ηνλ Γηαγσληδφκελν 
ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε πνπ έρεη ζπληάμεη ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. Η ΑΜ 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη καηαίσζεο απηνχ 
(ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο) ρσξίο απηφ λα ζπληζηά ππνρξέσζε 
νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΓΛΧΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΛΧΑ ΤΜΒΑΖ 

 
 Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί είλαη ε ειιεληθή. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα 
πνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα είλαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα έρνπλ 

ζπληαρζεί πξσηφηππα ζε άιιε, πιελ ηεο ειιεληθήο, γιψζζα ζα ζπλνδεύνληαη 

από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη ζα ππεξηζρύεη ε Διιεληθή.  

 
Χο επίζεκε κεηάθξαζε γίλεηαη δεθηή κεηάθξαζε επηθπξσκέλε απφ ηηο 
ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο ή ην κεηαθξαζηηθφ ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ ή απφ δηθεγφξν ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ θψδηθα πεξί 
δηθεγφξσλ. Η κεηάθξαζε πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζθξαγίδεο ησλ Γεκνζίσλ 
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Αξρψλ πνπ εθδίδνπλ ή επηθπξψλνπλ ηα έγγξαθα, θαζψο θαη ηε ζθξαγίδα 
Apostille. 
 
Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν ζχλνιν ηεο γξαπηήο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα δηεμάγεηαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα. 
 
Καη‟ εμαίξεζε πιεξνθνξηαθά ηερληθά έληππα πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ κπνξνχλ 
λα ππνβιεζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα κεηαθξάδνληαη απφ ηνλ 
Γηαγσληδφκελν ζηελ Διιεληθή αλ ηνπ δεηεζεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ππνινγίδεηαη ζε 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη νξίδεηαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 

 

Αληηθείκελν 

 

πκβαηηθόο 

Υξόλνο 

Παξάδνζεο 
(εκεξνι. Ηκ.) 

 Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ γηα πξνζζήθε απ‟ 
επζείαο ηειεθψλσλ (DLT)  ζηνπο ζηαζκνχο  ηνπ ελ 
ιεηηνπξγία δηθηχνπ ησλ γξ. 2 & 3 ηνπ κεηξφ, δει. ηνπ 
βαζηθνχ Έξγνπ θαη φισλ ησλ επεθηάζεσλ ηνπ κεηξφ, 
ζπγθεθξηκέλα γηα:  

1) ην Βαζηθφ Έξγν ηνπ Μεηξφ Γξ.2 & 3  (19 
ζηαζκνί  

2) ηελ Δπέθηαζε πξνο Διιεληθφ (4 ζηαζκνί),  
3) ηνπο ηαζκνχο Υνιαξγφ, Ννκηζκαηνθνπείν θαη 

Αγ. Παξαζθεπή ηεο Γξακκήο 3 (3 ζηαζκνί),  
4) ηελ Α‟ Φάζε ησλ Δπεθηάζεσλ ηνπ κεηξφ (7 

ζηαζκνί),  
5) ηηο Δπεθηάζεηο πξνο Υατδάξη θαη Αλζνχπνιε (3 

ζηαζκνί) 

 

 

 

 

 

 

120 

 
Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ σο πξνο απηφ, πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ ηεχρνπο ηεο 
.Τ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ – ΚΡΑΣΖΔΗ – ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ – 

ΠΛΖΡΧΜΔ 

 

16PROC005508975 2016-12-05



 
 

 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΧΝ 

(DLT) ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ 2 & 3 

ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΛΧΝ ΣΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ» 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

 

RFP-301/16 

Α.. 29899 

 

37 
 

23.1 Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  

αλέξρεηαη ζε δηαθόζηεο είθνζη ρηιηάδεο Δπξώ (220.000,00 €), ρσξίο ΦΠΑ 
 
 Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο 

Πξνζθνξά, βάζεη ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. Ο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο 

είλαη δεζκεπηηθόο θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Γηαγσληδνκέλνπο λα ηνλ 

ππεξβνύλ. 

 

23.2 Γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο χκβαζεο δελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ. 

  

23.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

23.4 Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε έληνθεο Πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν χςνπο δέθα 
ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Η πξνθαηαβνιή απηή ζα 
είλαη πξναηξεηηθή. Γηα ηε ρνξήγεζή ηεο απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
Αλαδφρνπ, φπσο αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10.1 ηεο Τ.  
 

23.5 Η πξνθαηαβνιή ζα απνζβέλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10.1 ηνπ ηεχρνπο 
«πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ». 
 

23.6 Μεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, νη πιεξσκέο ηνπ 
πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ ηεχρνπο «πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ». 

 

23.7 Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θφξνπο θαη ηέιε, θξαηήζεηο θιπ, ζχκθσλα κε ηελ 
Διιεληθή λνκνζεζία θαη ην άξζξν 10 ηεο Τ. 

 

23.8 Η Πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (2016/Δ/06550001).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 24 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη νη εμ‟ απηήο ή επ‟ επθαηξία απηήο 
απνξξένπζεο εθαηέξσζελ αμηψζεηο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο ζηνλ 
Αλάδνρν, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, 
ην λ.4412/16 θαη δε απφ ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα. Αξκφδηα είλαη 
απνθιεηζηηθά ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 
 
Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Πξνκήζεηαο νη ζρέζεηο κε ηελ ΑΜ 
ξπζκίδνληαη απφ ην Ν.4412/16, ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηα ηεχρε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25 ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 
Η Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, ζηε 
Γηαχγεηα θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑΜ. Δπίζεο, ε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 
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αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη φια ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ ηζηνρψξν ηεο 
ΑΜ. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α1 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΣΟΤ Ν.1599/86 

 

Άξζξνπ 11.4 ηεο Γηαθήξπμεο  
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ(1): 
     ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

ΣΖΛΔΦΧΝΧΝ (DLT) ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ 2 & 3 ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΛΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΚ ΣΟΤ ΟΑΑ », RFP-301/16 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δ-mail):  

 
 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(3)

 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο 
ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειψλσ σο Γηαγσληδφκελνο

(5)
 ή λφκηκνο 

εθπξφζσπνο
(6)

 ηεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία 
…………………………………………………………………………

(7)
 φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ, 

Α. Γελ ππάξρεη ζε βάξνο κνπ ή ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία ή ζε 
βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπψ, ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο κε απφθαζε ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ 
δηθαζηεξίνπ

(7)
 γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
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β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο 
ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή 
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
(EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 
ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ. 2803/2000 (Α  48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/475/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία 
ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 
απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005 ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α‟ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 
2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
5
εο

 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α‟ 215). 

Β. Γελ έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7)

 αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ/ηεο: 

α) φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζηελ Διιάδα λνκνζεηηθφ 
πιαίζην ή (φζνλ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο) ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζήο κνπ (ή εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπψ)

(7)
. 

β) φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο), ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Διιάδαο ή (φζνλ αθνξά 
ηνπο αιινδαπνχο) ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο κνπ (ή 
εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπψ)

(7)
. 

Γ. Γελ έρσ (ή έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7) 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ/ηεο, 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16. 

Γ. Γελ ηειψ (ή δελ ηειεί ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7)

 ππφ πηψρεπζε, ή δελ έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο

(8)
 ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο 
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ή δελ επξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

Δ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7)

 ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Σ. Γελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/16. 

Ε. Γελ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο αληαγσληζκνχ απφ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηεο 
εηαηξείαο κνπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν4412/16. 

Ζ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7)

 θαηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο θαη 
άιιεο θπξψζεηο. 

Θ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7) 

θξηζεί έλνρνο/ε ζνβαξψλ 
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο θαη φηη είκαη (ή είλαη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)

(7)
 ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζσ/εη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 

Η. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7) 
επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα κνπ/ηεο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

Κ. Γελ έρσ (ή δελ έρεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ ή δελ έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ 
δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία ή ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπψ)

(7)
 δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ λα έρεη δηαπηζησζεί θαη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Λ. Γελ έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο κνπ (ή ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο πνπ εθπξνζσπψ) ε πνηλή 
ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζν άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/16. 

Μ. Γηαζέησ (ή δηαζέηεη ε εηαηξεία ηελ νπνία εθπξνζσπψ)
(7) 
φια ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο Γηαθήξπμεο θαη είκαη (ή είλαη ε εηαηξεία πνπ εθπξνζσπψ) ζε ζέζεη λα 
πξνζθνκίζσ/ζεη, φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηεο 
Γηαθήξπμεο, ζηε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ/ρζεί κεηνδφηεο. 

 

  Ηκεξνκελία  
Ο – Η Γειψλ 

 
 

(Τπνγξαθή) 
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Τπνζεκεηώζεηο 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε 
αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ 
πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 
ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.» 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

(5) ε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο. 
(6) Δμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηα δηνηθνχληα φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ εηαηξεία, είηε σο κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο είηε σο κέινο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο.  
(7) Γηαγξάθνληαη αλάινγα νη θξάζεηο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ή δελ αξκφδνπλ ζηελ πεξίπησζε. 
(8) Η ιέμε εθθαζάξηζε δηαγξάθεηαη φηαλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β1 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο) 

……………………………………………………………………………………../Δ.Σ.Α.Α.-

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο Φνξέα1) 

……………........................................................................................................................ ......

......... 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνληνο Φνξέα2) 

……………..............................................................................................................................

......... 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ……………………..…………….………….. 

επξψ3. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα 
θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ επξψ ………………………………………...…4 ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) 
................................... ……………………, ΑΦΜ: ....................... (δηεχζπλζε) 
.........................………………………, ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) 
….................................................... ………………..…., ΑΦΜ: ........................ 
(δηεχζπλζε) ................................…………………, ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ................................, ΑΦΜ: .................... (δηεχζπλζε) 
.......................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ................................, ΑΦΜ: .................... (δηεχζπλζε) 
.......................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ................................, ΑΦΜ: .................... (δηεχζπλζε) 
.......................... 

                                                
1 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
3 Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθφ πνζφ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  
4 Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ..................... Γηαθήξπμε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο) 
..………………………………….............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………
……”. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (υπέρ ου η εγγύηση) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………..  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 
ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα 
καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 

 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  Β2/ SAMPLE Β2 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE  
 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ETAA TSMEDE 

Date of issuance:........ 

To: (Full name of the Awarding Body 1 ) 

................... 

(Adress of the Awarding Body2 ) 

............................................. 

Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro3.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to 
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. 

euro 4 in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax 
Payer‟s Number …………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

a) (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. (address) 
…………………………………….,  
b) (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. (address) 
…………………………………….,  
c) (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. (address) 
…………………………………….,  
(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium) 

individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as 
members of the Joint Venture/ Consortium for its/their participation, in accordance with 
ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. (number) for the appointment of a 
Contractor for the award of a Contract “(title of Contract)………….................................”. 
 
This guarantee covers only the obligations of the entity (-ies) (in favour of whom this 
guarantee is issued), as these ensue from the participation to the above tender procedure 
throughout its validity period.  

                                                
1 As specified in the Contract documents 
2 As specified in the Contract documents 
3 The amount of the Letter of Guarantee for participation in the tender is set in the contractual 
documents against a specific amount, it is written in full and in numbers in brackets.  
4 See footnote 3 
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The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in 
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind 

on our part, without examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days 
upon receipt of your written notification.   
 
The present guarantee shall remain valid until ……………..  
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable 
stamp duty.  
 
We hereby accept to extend the validity period of the guarantee further to the transmission 
by your Service of the pertinent document, accompanied by the consent of the entity(-ies) in 
favour of whom/which this guarantee is being issued for the extension of the Offer, in line 
with article 6 of the Invitation, on condition that your pertinent request is submitted to us 
prior to the expiry of the Letter of Guarantee.   
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including 
also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of 
Guarantee that we have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be 
raised concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the 
competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   
 

(Authorized Signature) 
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