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ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ –  ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ ΦΟΡΔΑ 

 
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 δηεζλή 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 
γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ (ATC) θαη ηνπ πζηήκαηνο 
Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS) ηεο Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ 
Θεζζαινλίθεο. 
 

1.2 Αλαζέησλ Φνξέαο, Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο θαη Δξγνδφηεο ηεο 

χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί είλαη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ΑΜ). 
ηνηρεία ηνπ θνξέα θαη θσδηθνί NUTS πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 
Δπσλπκία ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Σαρ. Γηεχζπλζε Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193 

Πφιε Αζήλα 
Σαρ. Κψδηθαο 11525 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Αηθ. αΐηε 
Σειέθσλν 210 6792473 

Φαμ 210 6726126 
Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Φνξέα (Nuts) EL 30 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή εθηέιεζεο 
χκβαζεο 

EL 522 

 
1.3 Η χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο 

ΑΜ θαη ηνπ Γηαγσληδφκελνπ πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο απφ ηνλ 
Γηαγσληζκφ. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΚΩΓΙΚΟ CPV 

 
2.1 ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί πεξηιακβάλεηαη ε 

κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ (ATC) θαη ηνπ 
πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS) ηεο Δπέθηαζεο ηνπ 
Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, απφ ηε δηαθιάδσζε Παηξηθίνπ 
(25εο Μαξηίνπ) έσο ηνλ επίζηαζκν θαη ηεξκαηηθφ θξέαξ ηνπ ζηαζκνχ 
Μίθξα θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε πζηεκάησλ εκαηνδφηεζεο ζηνπο 15 
λένπο ζπξκνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ επέθηαζε Καιακαξηάο. ην 
αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη επίζεο φπνηεο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο ή 
αλαβάζκηζεο ή ζπκπιήξσζεο απαηηεζνχλ ζην χζηεκα εκαηνδφηεζεο 
θαη Διέγρνπ πξκψλ θαη ζην χζηεκα Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκψλ 
(ATS) ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαζψο θαη  νη ηξνπνπνηήζεηο/πξνζζήθεο κε 
πξφζζεην εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ ζην χζηεκα εκαηνδφηεζεο θαη 
Διέγρνπ πξκψλ επί ησλ 18 ζπξκψλ ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ. 

 
Αλαιπηηθφηεξα ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ζην ηεχρνο 
ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ζηα δχν ηεχρε ησλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ 
Δπηδφζεσλ Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Γηαθήξπμε.  

 
2.2 Οη Κσδηθνί CPV ηεο χκβαζεο είλαη: 34942000-2 «Δμνπιηζκφο 

ζεκαηνδφηεζεο» θαη 45234115-5 «Δξγαζίεο ζεκαηνδφηεζεο 
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ». 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3  ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 Ο ηίηινο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη: «Πξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε 

ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Eιέγρνπ 
πξκψλ (ATC) θαη ηνπ πζηήκαηνο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS) ηεο 
Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο». 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-335/18. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

 
4.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ Ν.4412/16.  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Όια ηα ηεχρε θαη έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα ζηε 
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..  (www.promitheus.gov.gr) θαη 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 Ν.4412/16 (ΦΔΚ 
Α΄147/08.08.2016) θαη ηα νξηδφκελα ζηελ Οδεγία 2014/25/EΔ ζρεηηθά 
κε ηηο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ 
χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ (Δ.Δ.L94/243/28.03.2014).  
 

4.3 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 311 ηνπ Ν.4412/16. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηνπο ζπκβαηηθνχο ρξφλνπο 
παξάδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ εκαηνδφηεζεο ηεο 
Δπέθηαζεο ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά, νη νπνίνη 
ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο θαη νξίδνληαη αθνινχζσο: 
 

 

χζηεκα εκαηνδφηεζεο Δπέθηαζεο  
ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο 

πξνο Καιακαξηά  
 

πκβαηηθφο 
Υξφλνο 

Παξάδνζεο 

(Ηκεξνι. Ηκ.) 

Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο 
δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκαηνδφηεζεο θαη Eιέγρνπ πξκψλ (ATC) θαη ηνπ 
πζηήκαηνο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS) ηεο 
Δπέθηαζεο Καιακαξηάο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ:  

- απαξαίηεηεο ζχλδεζεο κε ην ΚΔΛ θαη ηελ 
Αίζνπζα Διέγρνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο,  

- ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηα εκπιεθφκελα 
ζπζηήκαηα, 

- ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 
βαζηθνχ έξγνπ 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο-πξνζζήθεο ηεο ζεκαηνδφηεζεο 
επί ησλ 18 ζπξκψλ ηνπ βαζηθνχ έξγνπ. 

 

650 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οινθιήξσζε κειέηεο, πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο 
δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
εκαηνδφηεζεο επί ησλ 15 Νέσλ πξκψλ. 

 

 
1000 

 
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 6 ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ – 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  

 
6.1 Ο ζπλνιηθφο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο αλέξρεηαη ζε είθνζη δχν εθαηνκκχξηα ΔΤΡΩ (€ 
22.000.000,00), ρσξίο ΦΠΑ. 

   
 Ο Τπνςήθηνο ζα ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ 

Πξνζθνξά, βάζεη ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. Ο εθηηκψκελνο 
πξνυπνινγηζκφο είλαη δεζκεπηηθφο θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο 
Γηαγσληδνκέλνπο λα ηνλ ππεξβνχλ. 

 
6.2 Γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο χκβαζεο δελ πξνβιέπεηαη  

αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ. 
  
6.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
6.4 Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε έληνθεο Πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν χςνπο 

είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) 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.  
 

6.5 Η πξνθαηαβνιή ζα απνζβέλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10.1 ηνπ 

ηεχρνπο «πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ». 
 

6.6 Μεηά ηε 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». 
 

6.7 Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θφξνπο θαη ηέιε, θξαηήζεηο θιπ, ζχκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ην άξζξν 10 ηεο Τ. 
 
6.8 To έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) κέζσ ηνπ 
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Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Τπνδνκέο, Μεηαθνξέο, Πεξηβάιινλ θαη 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε" (ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
7.1 Γεθηνί ζην Γηαγσληζκφ γίλνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα, κεκνλσκέλα ή ελψζεηο απηψλ εγθαηεζηεκέλα 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 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 
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο 
άλσ Γ ή 

 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ  πεξηπηψζεηο θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  

 
ΚΑΙ  

 

 Δπίζεο απαηηείηαη, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

7.2 Ο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ είηε 
κεκνλσκέλα είηε σο κέινο κηαο θαη κφλν έλσζεο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, απνθιείνληαη φιεο νη ελψζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην 
θνηλφ κέινο. 

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ 
κνξθή ελψζεσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλν 
λνκηθφ ηχπν. Όκσο, ε έλσζε 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 ελψζεσλ επζχλνληαη έθαζηνο 
έλαληη ηεο ΑΜ, αιιειεγγχσο, αδηαίξεηα θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

7.3 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 
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www.promitheus.gov.gr), αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία 
εγγξαθήο, ζχκθσλα ηελ Απφθαζε 56902/215/02.06.2017 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ΔΗΓΗ 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 θαη απνδίδνληαη ζε απηφλ, απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 
Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΗΓΗ, ηα απαξαίηεηα 
δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ 
πζηήκαηνο. 

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ Eιιεληθφ Αξηζκφ 
Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο:  
α)  είηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα, 

β) είηε βάζεη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζχζηεκα 
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).  

 
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη 
Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΗΓΗ, απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα 
δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ 
πζηήκαηνο. 

 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
πεξηπηψζεηο, αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ 
ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ 

ΔΗΓΗ 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 
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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. 
 

7.4 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 8 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ 

ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
8.1 Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ νη Γηαγσληδφκελνη 

νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο χςνπο 440.000,00 €, 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. 
 

8.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη 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 εθδνζνχλ ε θάζε κία ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 
θαη φρη ππέξ κεκνλσκέλσλ κειψλ μερσξηζηά. 
 

8.3 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο εθδίδεηαη πξνο φθεινο ηεο ΑΜ, κε 

απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν.4412/16. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη 
απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά Ιδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 
ηνπ λ. 4364/2016, 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.  
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Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην 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 Α1 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 Α2 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 Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ ζηελ πξφζθιεζε 
ηεο Δπηηξνπήο, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ. 
 

8.4 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. 
 

8.5 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. 
 

8.6 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 εγγξάθνπ αηηήκαηφο ηνπο, κεηά: 

 
(α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ 

έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο θαη 
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(β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ 

πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ 
απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη 

(γ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, εθφζνλ απαηηείηαη. 
 
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή  έρεη 
εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή 
παξαίηεζεο απφ απηά. 

 
8.7 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη φηαλ ν αλαθεξπρζείο 

Αλάδνρνο παξέρεη ςεπδή 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 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 

 
8.8 Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 
 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 ηνπ 

Ν.4412/16. 
 
8.9 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο 

 
 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο .Τ.  Με ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή απαηηείηαη ηαπηφρξνλα ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξφλνπ 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. Η ελ ιφγσ εγγχεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
10% επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10.4 ηεο .Τ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9 ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΔΤΥΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ 

 
9.1 Σα έγγξαθα θαη ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζνχλ ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ www.promitheus.gov.gr. θαη είλαη ηα 
αθφινπζα: 

α. Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), 

β. ε Παξνχζα Γηαθήξπμε,  

γ. ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 

δ. ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ε. ε Σερληθή Πεξηγξαθή, 

ζη. ε Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ 
πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ πξκψλ (ATC),  

δ. ε Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ Δπηδφζεσλ, Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ 
πζηήκαηνο Απηφκαηεο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS), 

 
 Δπίζεο ηα ηεχρε ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 

www.ametro.gr. 
 

9.2 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 ηηο 05/07/2018 θαη ψξα 11:00 π.κ. 

 
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 
Γηεπθξηληζηηθφ Σεχρνο ην νπνίν ζα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ 
ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 19/07/2018 θαη ψξα 
11:00 π.κ. 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 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 10  ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΦΡΑΓΓΙΗ 

 
10.1 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη ζηηο 25/07/2018  

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.κ. Δθπξφζεζκε ππνβνιή 

πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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απνθιεηζκφ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

10.2 Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ζα γίλεη ηελ 31ε Ινπιίνπ 2018 θαη 
ψξα 11:00 π.µ. 

 
10.3 Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (Τπν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» ζα γίλεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε ΑΜ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΥΡΟΝΟ 

ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΏΝ 

 
11.1 Η πξνζθνξά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα αθνινπζεί ζε φηη 

αθνξά ηνλ ηξφπν ππνβνιήο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ, ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

 
11.2 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 ζην 
άξζξν 10.1 ηεο παξνχζαο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 
θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Απφθαζεο 
56902/215/02.06.2017 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 
 
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο επηβεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 
ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. 

 
11.3 Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη 

σο εμήο: 
 
(α) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 15 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο). Σα 
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ελ ιφγσ Τπνθαθέινπ ππνβάιινληαη 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ 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 16 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο).  
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* (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. 
 

11.4 Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, νη Γηαγσληδφκελνη 
ππνρξενχληαη, επί πνλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΑΜ 
(ππνβνιή ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΜ κέρξη 15:00), ζε έληππε κνξθή 

θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα 
νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε 
ην λ. 4250/2014. Γεληθφηεξα ηέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη  
ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα 
νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε 
απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο 
Υάγεο (Apostille). 

 
  Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλα 
πηζηνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Απφθαζεο 
56902/215/02.06.2017, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα ζηνηρεία 
θαη δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο 
ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

  
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη 
ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηνπ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά. Ο ζρεηηθφο 
ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο», ζα πξέπεη 
λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ εηηθέηα θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
δηαβηβαζηηθή επηζηνιή εθηφο θαθέινπ. 
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ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΝΣΤΠΑ  
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ -ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκία Γηαγσληδφκελνπ 
 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY 

ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) 
ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ 
ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» 

(Κσδηθφο αλαθνξάο RFP-335/18) 

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

115 25 – Αζήλα 
 

Τπφςε : ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
## ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ## 

 

 
11.5 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα πνπ ζα είλαη 

επίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο 
παξνχζαο. 

 
11.6 Οη Γηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα 

ηξηαθνζίσλ εμήληα (360) εκεξψλ 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. 
 

11.7 Γελ επηηξέπεηαη, ε ππνβνιή επηκέξνπο πξνζθνξψλ  θαη ε 
ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ  

 
12.1 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 ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαγξάθσλ 
απφ 12.1.1 έσο 12.1.6.   

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 
ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
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δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  
αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο.  

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γ.. 
 
12.1.1   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). 

12.1.2  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. 

12.1.3  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), 

12.1.4  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. 

12.1.5 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). 

12.1.6  Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
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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). 

12.2  Κάζε Γηαγσληδφκελνο / Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο:  
 
12.2.1 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 
ή/θαη 

12.2.2 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. 

12.2.3  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 12.2.1 θαη 12.2.2 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. 

12.2.4 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 12.2.1 θαη 12.2.2 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. 

12.2.5 Δάλ ε AM γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ζε 
βάξνο ηνπ πξνζθέξνληα έρνπλ επηβιεζεί, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 
(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 
ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ 
δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 
έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

12.3 Δπίζεο θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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12.3.1 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. 

12.3.2 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. 

12.3.3 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. 

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

12.3.5 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. 

12.3.6 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. 

12.3.7 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 
21 ηεο παξνχζεο. 

12.3.8 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. 
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12.3.9 Δάλ ε ΑΜ κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 
ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

12.3.10 Δάλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ ε πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/16. 

12.3.11 Δάλ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο δελ δηαζέηεη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 
13 ηεο Γηαθήξπμεο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 21 ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

12.3.12 Δάλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, νη πξνυπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηζρχεη 
(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

12.4 Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν Γηαγσληδφκελνο θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνβάιεη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ) θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14.1.2, σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
ησλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ  θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.  

Ο Γηαγσληδφκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο ππνρξενχηαη, 
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη φια ηα ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά γηα ηα νπνία ππέβαιε ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο 
παξνχζαο. 

Η ΑΜ κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο λα ππνβάιεη φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 
ηεο δηαδηθαζίαο. 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε ΑΜ 
απνθιείεη έλαλ δηαγσληδφκελν φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη 
ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε 
κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ – ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ  

 
Οη Γηαγσληδφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη 
νπνίεο δειψλνληαη, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε, ζην ΔΔΔ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 12.4 ηεο παξνχζαο.  
 





 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

RFP-335/18 
Α.. 59046 

 

 
 

20 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ κφλν απφ ηνλ «πξνζσξηλφ 
αλάδνρν» θαηά ηε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.3 ηεο παξνχζαο.  
 

13.1 Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

 

 Απαηηήζεηο θαηαιιειφιεηαο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε 
ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.   

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε 
νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  
 
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο 
κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 
πνπ έρεη πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ 
ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  
 

13.2 Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα  
  

 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο  
 
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 10.000.000,00 €.  

13.3 Σερληθή Ιθαλφηεηα  

 
 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο Σερληθήο Ιθαλφηεηαο 

 
Οη Γηαγσληδφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξφληα 
Γηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ παξφκνηα εκπεηξία κε ηελ 

δεκνπξαηνχκελε πξνκήζεηα, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2008-2018. 
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Χο παξφκνηα εκπεηξία, ζεσξείηαη ε κειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη 
ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελφο ηνπιάρηζηνλ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο 
Μεηξφ ηχπνπ CBTC, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ATS. 
 

13.4 Δθ‟ φζνλ ν Γηαγσληδφκελνο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ, θαιείηαη λα 

ππνβάιιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, αλάινγα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 13.1, 13.2 
θαη 13.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα ηνπο ηξίηνπο, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 19. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 
14.1 ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

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

14.1.1 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 

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 11.4 ηεο παξνχζαο. 
 
Γηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ θαζφινπ Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ρσξίο 
πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Τπνθαθέινπ ηνπο. 

 
14.1.2 To Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη ρσξηζηά γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

 
Γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 
ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη   απφ θάζε έλα απφ ηα σο άλσ πξφζσπα ή απφ ηνλ 
εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε παξ. 13, άξζξνπ 107 
ηνπ λ. 4497/2017. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ, λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο 
ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή 
ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
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ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
Σν έληππν ΔΔΔ κπνξεί λα εμαρζεί, λα απνζεθεπηεί θαη λα ππνβιεζεί 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΗΓΗ απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
https://ec.europa.eu/tools/espd.  

 
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 
ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) 

 
1) Η αλαζέηνπζα αξρή:  

(α) Γεκηνπξγεί ζην δηαδπθηηαθφ ηφπν  
(https://ec.europa.eu/tools/espd) ην ΔΔΔ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
Γηαθήξπμε.  

 
(β)  ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΔΔ, επηιέγεη 

εμαγσγή.  
 
(γ) Σν αξρείν πνπ εμάγεηαη είλαη ζε κνξθή .xml θαη δελ είλαη 

αλαγλψζηκν. Σν αξρείν απηφ ην αλαξηά ζην ΔΗΓΗ καδί κε 
ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο Γηαθήξπμεο.  

 
(2) Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
 

(α) Πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην ελ ιφγσ αξρείν απφ ην ΔΗΓΗ, λα ην 
απνζεθεχζεη ζηνλ Η/Τ ηνπ θαη λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα 
(https://ec.europa.eu/tools/espd). ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη 
λα επηιέμεη «Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζεη 
(«αλεβάζεη») ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ 
δηαγσληζκνχ πνπ «θαηέβαζε» απφ ην ΔΗΓΗ.  

 
(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, 

ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 
ζχληαμεο.  

 
(γ) Δπηιέγεη «Δθηχπσζε». Σν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε 

κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε εθηχπσζε ηνπ ζε κνξθή .pdf. ε 
πεξηβάιινλ Microsoft Windows, ην eΔΔΔ κπνξεί λα εθηππσζεί 
σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη ήδε ελζσκαησκέλε 
ιεηηνπξγία εθηχπσζεο PDF). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αξρείσλ 
PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. ε πεξηβάιινλ Mac 
OSX ή Linux, ην ΔΔΔ κπνξεί λα εθηππσζεί απφ θάζε 
θπιινκεηξεηή.  
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(δ)  Τπνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν .pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ 
ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά ζηελ ηζηνζειίδα).  

 
(ε) Τπνβάιιεη θαη απηφ ην αξρείν ηνπ ΔΔΔ ηφζν ζε κνξθή .xml φζν 

θαη ζε .pdf ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο.  

 
(3)  Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην ΔΔΔ είηε 

κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf είηε κε ηελ ηειεθφξησζε ηνπ αξρείνπ 
.xml ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ην δεκηνχξγεζε.      

 
 Δθ‟ φζνλ ν Γηαγσληδφκελνο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ ή γλσξίδεη ζηε 

παξνχζα θάζε φηη πξφθεηηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ην ΔΔΔ γηα ηνπο 

ηξίηνπο θαη ππεξγνιάβνπο. Δηδηθά γηα ηνπο ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο, ελψ γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο ην άξζξν 23 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 
14.1.3 Η Σερληθή πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.  
 

14.2 Δπηζεκάλζεηο  
 
14.2.1 Καηά ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε ΑΜ δχλαηαη λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο Γηαγσληδφκελνπο, 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. 
 

14.2.2 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 15 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
15.1 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 
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Πεξηγξαθή»  θαη ησλ δχν ηεπρψλ Πξνδηαγξαθψλ Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, 
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ ηεο ΑΜ. 
 

15.2 Πεξηερφκελν 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: 
 
A. Αλαιπηηθφο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ, ζηνλ νπνίν ζα 

θαηαγξάθνληαη φια ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. 

 
B. Οη Γηαγσληδφκελνη, θαη‟ ειάρηζηνλ ζα ππνβάινπλ, σο κέξνο ηεο 

ηερληθήο ηνπ πξφηαζεο, ηα παξαθάησ, σο ειάρηζην: 

 

B1 ρεηηθά κε ην ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο ATC, απαηηείηαη λα 
ππνβιεζνχλ ηα θάησζη:  

  Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 
αιιεινκαλδάισζεο ππνζηεξηδφκελν κε κνλνγξακκηθά 
δηαγξάκκαηα θαη πεξηγξαθέο. 

 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 
ATC/ATO/ATP,ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γξακκήο φζν θαη ηνπ 
ζπζηήκαηνο επί ηνπ ζπξκνχ. 

 Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Μεηάδνζεο Γεδνκέλσλ (DCS) 
Απηνκάηνπ Διέγρνπ πξκνχ – ATCθαη πξνδηαγξαθή 
δηεπηθάλεηαο DCS-ATC. 

 Μνλνγξακκηθφ δηάγξακκα θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο παξνρήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο 
θαη ειέγρνπ ζπξκψλ. 
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 Καηαλνκή ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε 
ησλ θηλδχλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλάιπζε RAMS ηεο 
ρεηξφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 ηνηρεία ΜΣΒF γηα θάζε εμάξηεκα, ππνζχζηεκα θαη ζχζηεκα. 

 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζπξκψλ ππφ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο. 
 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο παξαγξάθνπ 5.6.1. 
 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ζπλνπηηθά ηα ειάρηζηα ζηνηρεία πνπ 
νθείινπλ νη Γηαγσληδφκελνη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ Σερληθή ηνπο 
Πξνζθνξά. Σα ζηνηρεία απηά απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο «Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, 
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ πζηήκαηνο εκαηνδφηεζεο θαη Διέγρνπ 
πξκψλ (ATC)», ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο 
Πξνδηαγξαθήο.   
 

Α/Α Παξάγξαθνο 
Παξαπνκπήο 
ζηε ζρεηηθή 
Πξνδηαγξαθή 

Διάρηζηα απαηηνχκελα ζηνηρεία  (νη 
ιεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 
παξαπνκπήο) 

1.  3.7 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ γηα ιεηηνπξγία Μεηξφ ρσξίο ζπλνδφ 
ζπξκνχ θαη ηεθκεξίσζε φηη απηά είλαη ζπκβαηά 
κε ηε ιεηηνπξγία Μεηξφ ρσξίο ζπλνδφ ηνπ 
Βαζηθνχ Έξγνπ.. 

2.  4.4.4 Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
ζπζηήκαηνο  ζέζεο ησλ ζπξκψλ θαη 
παξαπνκπέο ζε εθαξκνγέο ηνπ. 

3.  4.4.6 Σεθκεξησκέλα ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ 
εθαξκνγή αζθάιεηαο έλαληη βιάβεο καδί κε 
παξαπνκπέο ζε ελ ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζε 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ΑΣΡ ζε άιια 
ζπζηήκαηα Μεηξφ. 

4.  4.7.2.3 Σξφπνο δηαρείξηζεο ηεο αλαζηξνθήο ζπξκνχ 
θαη ηεο αλαζηξνθήο ελ κέζσ γξακκήο, φπσο 
πξνζδηνξίδεηαη αλσηέξσ κε ην πξνηεηλφκελν 
απφ απηφλ ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο. 

5.  4.8.1 Πξφηαζε ζρεηηθά κε ην θαηαιιειφηεξν 
ζχζηεκα ξχζκηζεο δηαζηεκάησλ κεηαμχ 
ζπξκψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ θαη 
πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ 
ζπζηήκαηνο ππνζηεξηδφκελνπ απφ 
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ππνινγηζκνχο ησλ ρξνλναπνζηάζεσλ πνπ 
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. 

6.  4.9 ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ 
γεληθψλ αξρψλ επηθνηλσληψλ θαη κεηάδνζεο 
δεδνκέλσλ γηα ην ζχζηεκα ATC,καδί κε ηελ 
γεληθή πεξίπησζε αζθάιεηαο. 

7.  4.10.3 Καηάινγν ησλ εληνιψλ παξνπζηάδνληαο φιεο 
ηηο απαηηνχκελεο εληνιέο θαη ελδείμεηο γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ 
ζπζηήκαηνο.  Θα πξνζδηνξηζζνχλ νη δσηηθνχ 
ραξαθηήξα εληνιέο. 

8.  4.12.4 ρέδηα φισλ ησλ ηππηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο θαη εμνπιηζκνχ γεθχξσζεο. Δπίζεο 
ππνβνιή ζρεδίσλ ησλ ηππηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
ζπζηήκαηνο Γηαθνπηφκελνπ-Με ζπλερνχο 
κεηάδνζεο ATPγηα ηελ λέα ππνβαζκηζκέλε 
ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο Καιακαξηάο ηεο 
παξαγξάθνπ 5.6.1. 

9.  4.12.12.11 Γηα ηα θπθιψκαηα ηξνρηάο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 
ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηα νπνία ν θάζε 
Γηαγσληδφκελνο ζα εγγπεζεί: 

 Μέγηζηε αληίζηαζε βξαρπθχθισζεο 
νρήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε 
θαηάιεςε ηνπ θπθιψκαηνο ηξνρηάο ζην 
άθξν ηξνθνδνζίαο ηνπ θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο. 

 Διάρηζηε αληίζηαζε βξαρπθχθισζεο 
νρήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιηζζεί 
απειεπζέξσζε ηνπ θπθιψκαηνο 
ηξνρηάο ζην άθξν ιήςεο ηνπ 
θπθιψκαηνο ηξνρηάο. 

 Σν εγγπεκέλν θάζκα αληηζηάζεσλ 
έξκαηνο (ohm/km) ζην νπνίν ην 
θχθισκα ηξνρηάο είλαη ζρεδηαζκέλν λα 
ιεηηνπξγεί. 

 Σν κέγηζην θαη ειάρηζην κήθνο ησλ 
θπθισκάησλ ηξνρηάο κε ην νπνίν ην 
θχθισκα ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα 
παξαβηάδεη ηηο θαζνξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο  γηα ην θχθισκα 
ηξνρηάο. 
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 Σνλ ηχπν ή ηχπνπο θαη ην κέγηζην 
κήθνο ηνπ απαηηνχκελνπ θαισδίνπ γηα 
ηηο ζπλδέζεηο κε ηελ ηξνρηά γηα νξζή 
ιεηηνπξγία. 

10.  4.13.8 Σνλ ηχπν ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ 
εμνπιηζκνχ αλίρλεπζεο νρήκαηνο. 

11.  5.5.1 Δπηθπξσκέλα ζηνηρεία ηεο αζθαινχο θαη 
αμηφπηζηεο εθαξκνγήο ελφο πιήξσο 
απηφκαηνπ, ρσξίο νδεγφ, ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζπξκψλ  καδί κε 
ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ ελ ιεηηνπξγία 
εγθαηαζηάζεηο άιισλ νξγαληζκψλ Μεηξφ. Σα 
ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα ππνζηεξίδνληαη απφ 
πιήξεηο ηερληθέο δηεπθξηλίζεηο ησλ αξρψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο θαη ησλ απνθηεζέλησλ 
δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο.   

12.  5.10.34 Πξφηαζε ζρεηηθά κε δηάηαμε παξνρήο ηζρχνο 
γηα έλαλ ηππηθφ ζηαζκφ εθνδηαζκέλν κε 
εμνπιηζκφ αιιεινκαλδάισζεο θαη θαηάινγν 
ησλ εθηηκψκελσλ θνξηίσλ παξνρήο ηζρχνο ζε 
θάζε ζηαζκφ. 

13.  6.4.9 Πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 
κέηξεζεο απνζηάζεσλ θαη ησλ 
επηηπγραλφκελσλ αλνρψλ. 

14.  6.4.10 Πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 
ξχζκηζεο ΑΣΟ. 

15.  13 Πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ απηφλ 
κνληέινπ εθπαίδεπζεο.  

 

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο 
ζεσξνχλ απαξαίηεηεο θαη βνεζεηηθέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Β2 ρεηηθά κε ην ζχζηεκα ATS, απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ηα 
θάησζη:  

 Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 
ATS ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ κνλνγξακκηθά 
δηαγξάκκαηα θαη πεξηγξαθέο 

 Μνλνγξακκηθφ δηάγξακκα θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
ζπζηήκαηνο παξνρήο ηζρχνο 
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 Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο 
ιεηηνπξγίαο 

 Πιήξε πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο ηεο πξνηεηλφκελεο 
αίζνπζαο Διέγρνπ ΚΔΛ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πεξηγξαθήο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. 

 Γηάηαμε ηεο αίζνπζαο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ 
θεληξηθφ εμνπιηζκφ ζεκαηνδφηεζεο 

 Δπηκεξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ, πξνθαηαξθηηθή 
αλάιπζε θηλδχλσλ ζπζηήκαηνο θαη αλάιπζε RAMS γηα ηηο 
πην δπζκελείο πεξηπηψζεηο 

 Σηκέο MTBF θάζε εμαξηήκαηνο, ππνζπζηήκαηνο θαη 
ζπζηήκαηνο. 

 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ζπλνπηηθά ηα ειάρηζηα ζηνηρεία πνπ 
νθείινπλ νη Γηαγσληδφκελνη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ Σερληθή ηνπο 
Πξνζθνξά. Σα ζηνηρεία απηά απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο «Πξνδηαγξαθή Μειεηψλ, Δπηδφζεσλ, 
Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ πζηήκαηνο Δπηηήξεζεο πξκψλ (ATS)», 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο Πξνδηαγξαθήο.   

 
 

Δίδνο Παξάγξαθνο 
Παξαπνκπήο ζηε 
ζρεηηθή 
Πξνδηαγξαθή 

Διάρηζηα απαηηνχκελα ζηνηρεία  (νη 
ιεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 
παξαπνκπήο) 

1 
4.2.2.2 Πεξηγξαθή αλαθνξηθά κε ην πφζν θξίζηκεο 

εληνιέο εθαξκφδνληαη ζην πξνηεηλφκελν 
ζχζηεκα ηνπ. 

2 
4.3.2.2 Πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο απηφκαηεο 

δηαρείξηζεο ράξαμεο δηαδξνκήο ζπξκψλ. 

3 

4.4.3.1 Θα εθαξκνζηνχλ ηερλνινγίεο νπίζζηαο 
πξνβνιήο ζε κνξθή πίλαθα απεηθνλίζεσλ κε 
πςειή αλάιπζε γηα πξνβνιέο ζε κεγάιε 
νζφλε. Θα ππνβιεζεί ηεθκεξίσζε ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο, 
ησλ ηηκψλ MTBF θαη αλαθνξέο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο 
γηα παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο ζηηο 
ηξνρηέο 

4 

4.4.4.3 Καηάινγν ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία 
παλνκνηφηππνο ή πξνθαλψο φκνηνο 
πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο έρεη παξαζρεζεί 
απφ ηνλ πξνηεηλφκελν πξνκεζεπηή. 
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Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο 
ζεσξνχλ απαξαίηεηεο θαη βνεζεηηθέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

 
15.3 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 16 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 
16.1 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζηνλ Τπνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 

5 

5.2.4.1 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 
αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ATS καδί κε 
αλαθνξέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε ιεηηνπξγία 
πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ άιινπο θνξείο Μεηξφ  
ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ. Σα ελ ιφγσ 
ζηνηρεία ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηερληθέο 
επεμεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αξρέο ηνπ 
εμνπιηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαηαζηάζεσλ αζηνρίαο. 
 

6 
12 Πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο εθπαίδεπζεο, ηνπ πξνζνκνησηή 
ATS θαη ησλ επηδφζεσλ. 
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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 πίλαθαο ηεο Πξνζθνξάο. Μεηνδφηεο είλαη ν Γηαγσληδφκελνο κε 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 πνπ ζα δνζνχλ δελ ζα 
ππεξβαίλνπλ ην αληίζηνηρν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΑΜ, 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνζθεξφκελα πνζά ν ΦΠΑ, ν νπνίνο βαξχλεη 
ηελ ΑΜ. Σα πξνζθεξφκελα  πνζά ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΧ. 
 

16.2 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 
ηξηαθφζηεο 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. 
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ΑΡΘΡΟ 17 ΦΑΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

17.1 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, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ πνπ αλαθχςνπλ θαηά  ηελ εμέηαζε ηπρφλ 
πξνζθπγψλ απφ ηελ ΑΔΠΠ. 
Η αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε 
θξηηήξηα πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

17.2 Φάζεηο Γηαγσληζκνχ 
 

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

17.2.1 1
ε 
Φάζε: Έιεγρνο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Αμηνιφγεζε 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 
 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10.3 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 1ε 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, 
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δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ θαη κφλν 
ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.2.1 ηεο παξνχζαο. 
 
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 1ε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνθιείνληαη φζνη 
Γηαγσληδφκελνη: 

 
α) δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 14. 

β) απνξξίθζεθαλ βάζεη ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 18. 

 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ε 
Δπηηξνπή ζπληάζζεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο 1εο Φάζεο ζην νπνίν ζα 
αλαγξάθεηαη πνίνη γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε θαη πνίνη 
αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη. Σα απνηειέζκαηα ηεο 1εο 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 
πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ηα 
απνηειέζκαηα ηεο 1εο θάζεο θαζίζηαληαη νξηζηηθά. 
 
Οη 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. 
 

17.2.2 2ε 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 Γηαγσληδφκελνη 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. 
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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, ηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεη 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 ηελ παξάγξαθν 17.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Αλ δελ ππάξμνπλ πξνζθπγέο επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 2

εο
 

Φάζεο ή κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ, ε ΑΜ θαιεί ηνλ 

κεηνδφηε λα θαηαζέζεη  ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην 
επφκελν άξζξν 17.3 ηεο παξνχζεο. 
 

17.3 Καηαθχξσζε Γηαγσληζκνχ 

17.3.1 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
θαιείηαη 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 21.  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 εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 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 δχν (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 12 ή ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 13 ή ε χπαξμε ειιείςεσλ ζπληζηνχλ ιφγνπο απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε, θαη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
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πκκεηνρήο ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ 
Ν.4412/16. 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 απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
κεηνδφηε θαη θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζην ακέζσο επφκελν ζε 
ζεηξά ζην ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο, 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 ηελ παξάγξαθν 17.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

17.3.2 Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ, ηφζν ηεο άζθεζεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο 
θαη δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο, φζν θαη ησλ απνθάζεσλ  αλαζηνιψλ επί 
απηψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο, κεηά 
απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο AM. Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ 
εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 12, φηη εμαθνινπζνχλ 
λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα  επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13, φηη δελ ζπληξέρνπλ 
νη ιφγνη απνθιεηζκνχ θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ 
απνηειεζκάησλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/16,   
θνηλνπνηείηαη  ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Με 
ηελ ίδηα απφθαζε  θαιείηαη ν αλάδνρνο λα  πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. 
Η ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016. 
 

  17.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΜ, 
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ»  (άξζξα 345 έσο 374) 
ηνπ Ν. 4412/16, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
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Άξζξν 18  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
 Η Σερληθή Αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  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).  
 
Η κε ζπκκφξθσζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ζα 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ΔΠΙΚΛΗΗ ΠΟΡΩΝ ΣΡΙΣΩΝ 

 
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» ην ΔΔΔ ησλ 
θνξέσλ, ηα πξνζφληα ησλ νπνίσλ επηθαινχληαη. 
 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ ΔΔΔ, 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 
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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 ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ 
πφξσλ θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ηελ 
πινπνίεζε απηήο ηεο δέζκεπζεο. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίζηνηρε 
απφθαζε απφ ην αξκφδην θαηαζηαηηθφ φξγαλν ηνπ Γηαγσληδφκελνπ πεξί 
απνδνρήο ηεο ζρεηηθήο επίθιεζεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ νη Γηαγσληδφκελνη θάλνπλ επίθιεζε νηθνλνκηθνχο θαη 
ρξεκαηνπηζησηηθνχο πφξνπο ζηελ αλσηέξσ απφθαζε, ζα 
πεξηιακβάλεηαη ε δέζκεπζε φηη ν ηξίηνο  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 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 8 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 20 ΜΑΣΑΙΩΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 
20.1 Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

θαη ηελ θαηαθχξσζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΜ. 
 

20.2  Η ΑΜ κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο, ζηηο 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
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 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 

 
20.3 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο ΑΜ θαη κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
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. 
 

20.4 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. 

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

 
20.6 ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε απηφλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 
Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο πνπ θαιείηαη ν «πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο» λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΜ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 17.3, είλαη ηα παξαθάησ: 
 

21.1 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Άξζξνπ 12 «Λφγνη 
Απνθιεηζκνχ» 

 
21.1.1 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 12.1.1 έσο 12.1.6 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 
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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 Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. (ζε πεξίπησζε 
αλψλπκεο εηαηξείαο),  

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

- ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα 
παξαπάλσ. 

 

21.1.2   Γηα ην ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ 12.2.1 θαη 12.2.2 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη 
λα πξνζθνκηζζνχλ:  

- ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ 
εθδίδνπλ νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ.,  

- ε βεβαίσζε κε νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Ι.Κ.Α. ή ηνλ νηθείν 
αζθαιηζηηθφ θνξέα, θαη 

 

21.1.3   Γηα ην ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ 12.2.5 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζεί:  

- πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 
(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο. Δθφζνλ ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ δελ 
είλαη εθηθηή, ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016 αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε.  

   
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. 
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21.1.4 Σα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 12.3.2, 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 12.3.2 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. 

 
21.1.5 Γηα ηελ πεξίπησζε 12.3.9 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 ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ. 

 
21.1.6 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 

12.3.7, 12.3.8, 12.3.10 γηα ηελ Διιάδα ζα πξνζθνκίδεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππφθεηηαη 
ζε θακία ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 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 





 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

RFP-335/18 
Α.. 59046 

 

 
 

40 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 
Γηαγσληδνκέλνπ. 

 
21.1.7 Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ Γηαγσληδφκελσλ 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 12.3.12 θαη πξνθεηκέλνπ, λα απνδεηρζεί 
φηη ν Γηαγσληδφκελνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν.3310/2005, ζα πξέπεη 
ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ λα ηεξεζνχλ ηα 
παξαθάησ αλαθεξφκελα: 
 
Η ΑΜ νθείιεη λα ειέγμεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, 
εάλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ.1 έσο 3 ηνπ Ν. 
3310/2005 (ΦΔΚ Α 30/14-2-2005) θαζψο θαη εάλ ζπκκεηέρεη ζηνλ 
Γηαγσληζκφ εμσρψξηα εηαηξεία, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε 
(α) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ Α 30/14-2-
2005). 
 
Οη κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 
Γηαγσληζκφ είηε είλαη ειιεληθέο είηε είλαη αιινδαπέο πξέπεη λα 
είλαη νλνκαζηηθέο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 
πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ.1 ηνπ Ν. 3310/2005 νη 

κεηνρέο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ απηνηειψο ή ζε 
θνηλνπξαμία ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία αλάζεζεο 
θαηαζθεπήο έξγσλ ή πξνκήζεηαο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 
κειεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ή αληάιιαγκα αλψηεξν ηνπ ελφο 
εθαηνκκπξίνπ ΔΤΡΧ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο. Δθφζνλ ν κέηνρνο 
είλαη άιιε αλψλπκε εηαηξεία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ έλα 
ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη ππνρξεσηηθά 
νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. 
 
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εηαηξεηψλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο, πιελ ησλ 
αλσλχκσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα 
αλψλπκεο εηαηξείεο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην 
ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρέο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθά 
νλνκαζηηθέο κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Ν. 3310/2005 ε ίδηα ππνρξέσζε 

ηζρχεη θαη γηα ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεη γηα 
ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 
ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη 
θπζηθνχ πξνζψπνπ. 
 
Δθφζνλ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 

κεηνρψλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, 
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πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, 
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ δελ 
επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο, ε αιινδαπή εηαηξεία 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΑΜ έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε 
θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ 
(1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ, 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, πνπ 
θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ 
ςήθνπ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη 
απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε εηαηξεία 
νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί 
νη σο άλσ κέηνρνη.  
 
Η ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ δελ ηζρχεη σο πξνο ηηο εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ 
θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ 
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α). 
 
Οη ειιεληθέο εηαηξείεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

 
α) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 ηελ εηαηξεία, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ είλαη 
νλνκαζηηθέο, ιακβαλφκελνπ ππφςε θαη ησλ ζρεηηθψλ 
πξνβιέςεσλ ηνπ ΠΓ 82/1996 άξζξν 1 παξ.2 πεξ. α εδάθηα 3 θαη 
4. 
 

β) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά 
είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε 
εκεξνκελία ην πνιχ ηξηάληα εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 
Δθφζνλ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ πξνθχπηεη φηη νη κέηνρνη ηεο 
εηαηξείαο είλαη άιιεο αλψλπκεο εηαηξείεο, απηέο, πξέπεη λα έρνπλ βάζεη 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη λα έρνπλ πξνζθνκίζεη 
ζηελ εηαηξεία βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη νη κέηνρνί ηνπο είλαη θπζηθά 
πξφζσπα, πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ΔΠΔ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 
λνκηθά πξφζσπα πιελ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Αλ κέηνρνη θαη απηψλ ησλ 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο πξέπεη θαη νη ηειεπηαίεο 
λα έρνπλ νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη λα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρε 
βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη νη κέηνρνί ηνπο είλαη θπζηθά πξφζσπα, θπζηθά 
πξφζσπα, πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ΔΠΔ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 
λνκηθά πξφζσπα πιελ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Αλ κέηνρνη θαη ησλ 
ηειεπηαίσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ είλαη αλψλπκεο εηαηξείεο πξέπεη θαη νη 
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ηειεπηαίεο λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη νη κεηνρέο ηνπο είλαη 
νλνκαζηηθέο θαη βεβαηψζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο αληίζηνηρα κε φζα 
νξίδνληαη παξαπάλσ έσο φηνπ πξνζδηνξηζζνχλ κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ, πξνζσπηθήο εηαηξείαο, ΔΠΔ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 
κνξθήο λνκηθνχ πξνζψπνπ πιελ αλσλχκνπ εηαηξείαο νη ηειηθνί κέηνρνη 
φισλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. 
 
Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη 
εθφζνλ ζην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 
επηβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο 
ζην ζχλνιν ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 
 
α) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξείαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, 
κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη νλνκαζηηθέο. 
Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξείαο ηεο νπνίαο νη κεηνρέο ήηαλ ζην 
παξειζφλ βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο πξέπεη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο ππνςεθηφηεηαο λα έρεη νινθιεξσζεί θαη εγθξηζεί 
απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή, ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
ψζηε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο λα έρεη κεηαηξαπεί ζε 
νλνκαζηηθέο. 

 
β) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο 

Γηαγσληδφκελεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε 
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην 
ηεξνχκελν βηβιίν κεηφρσλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο 
ηεο, κε εκεξνκελία ην αξγφηεξν ηξηάληα εκέξεο (30), πξηλ απφ ηελ 
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 
γ) Κάζε άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο 
Γηαγσληδφκελεο εηαηξείαο, πνπ έρεη ζπληειεζηεί, ην αξγφηεξν 
ηξηάληα (30) εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. 

 
Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη 
εθφζνλ ζην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο δελ 
επηβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο 
ζην ζχλνιν ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:  
 
α)  έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηνπο πνπ 

θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή 
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο,  
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β)  ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε 
κεηφρσλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε 
κεηφρσλ, πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ 
κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή 
πλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία,  

 
γ)  ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε εηαηξεία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη.  
 

21.2 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  

 
21.2.1 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν 

Γηαγσληδφκελνο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα, θαζψο θαη ην πνηα 
πξφζσπα είλαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη νπνίνη ηνλ έρνπλ δεζκεχεη 
κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ζηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

21.2.2 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην 
θαηαζηαηηθφ, νξγάλνπ απηήο), κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ν νξηζκφο 
εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή δήισζεο 
γηα ην Γηαγσληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή θαη ππνγξαθή ηεο 
πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ άιισλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε έλσζεο, ε σο άλσ απφθαζε νθείιεη λα πεξηιακβάλεη επί 
πιένλ γηα θάζε κέινο: 
 
 ηελ απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 
 

 ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ 
θνηλνπξαμία/ έλσζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), 

 
 ηε δήισζε φηη ζα επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εμ‟ νινθιήξνπ ην θάζε 

έλα απφ απηά γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
χκβαζε απέλαληη ζηελ ΑΜ, 

 

 ην δηνξηζκφ κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ-κειψλ σο θνηλήο εθπξνζψπνπ 
ηεο θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηελ ΑΜ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο, ε νπνία ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη 
πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ κειψλ λα εθπξνζσπεί ηελ 
θνηλνπξαμία θαη λα δεζκεχεη ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη ζηελ 
ΑΜ θαη γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο χκβαζεο. Η εηαηξεία απηή ζα έρεη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλνπξαμία (leader) θαη 
απφ απηήλ ζα πξνέξρεηαη θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα νξηζζεί 
σο θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο ΑΜ θαη 
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21.3 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άξζξνπ 13 «Κξηηήξηα 

Δπηινγήο»  

  
21.3.1 Γηθαηνινγεηηθά θαηαιιειφιεηαο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο θαηαιιειφιεηαο άζθεζεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη λα ππνβιεζεί 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο.  
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 
θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 

Ο εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνζθνκίδεη 
Πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ εγγξαθήο ηνπ ζην νηθείν Δκπνξηθφ θαη 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.  
 

21.3.2  Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο  

 Γηα ηελ απφδεημε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο απαηηείηαη λα 
ππνβιεζνχλ: 

 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. 
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21.3.3 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Ιθαλφηεηαο 
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο Σερληθήο Ιθαλφηεηαο απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ηα 
θάησζη: 
 

 Καηάινγνο ησλ νινθιεξσκέλσλ Πξνκεζεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
θαηά ρξνληθή πεξίνδν 2008-2018, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 13.3 ηεο παξνχζαο. 
 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθήο εθηέιεζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζα 
αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα. 
 

 ρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ησλ Κπξίσλ ησλ έξγσλ θαη απφ ηα νπνία 
ζα πξνθχπηεη ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 
θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ηθαλνπνηψληαο ηηο ζπκβαηηθέο 
απαηηήζεηο ησλ Κπξίσλ ησλ έξγσλ. 
 
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο ηα  
αθφινπζα: 

 α.    Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ  

β. Ο ρξφλνο ππνγξαθήο, παξαιαβήο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο θαη πεξάησζεο ηεο χκβαζεο. 

γ. Η θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ε ζέζε 
ζε ιεηηνπξγία, ηθαλνπνηψληαο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ 
Κπξίσλ ησλ έξγσλ 

 
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 ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 
 
Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κία απφ 
ηηο εηαηξείεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ Κνηλνπξαμία. 
 
ε πεξίπησζε Έλσζεο ε δεηνχκελε εκπεηξία κπνξεί λα 
θαιπθζεί ζσξεπηηθά απφ ηηο εηαηξείεο/ νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ απνηεινχλ ηελ  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. 

 
21.4 ε πεξίπησζε πνπ νη Γηαγσληδφκελνη επηθαινχληαη θαη θάλνπλ 

ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

307 ηνπ λ.4412/16, νη ηξίηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηεο παξ. 21.1, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 13 (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. 
Δπίζεο, ν Γηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηελ αληίζηνηρε 
απφθαζε πεξί απνδνρήο ηεο ζρεηηθήο επίθιεζεο. 

 
21.5 ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ν «πξνζσξηλφο Αλάδνρνο» ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία ησλ ππεξγνιάβσλ πνπ πξνηείλεη θαζψο θαη λα 
αλαθέξεη ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ηνπ αλαζέζεη. Γηα ηνπο 
Τπεξγνιάβνπο, απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 
21.1, ε απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε αλάζεζε ηεο 
ππεξγνιαβίαο θαη ε αληίζηνηρε απφθαζε, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
Τπεξγνιάβνπ, πεξί απνδνρήο αλάιεςεο ηεο ππεξγνιαβίαο. 

 
21.6 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

 

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. 
 
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 
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ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο ππνβνιήο 
ηνπο. 
 

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

 
 
ΑΡΘΡΟ 22 ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο θαη ηνλ ζεηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 17.3.2 ηεο παξνχζαο θαη ηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
105 ηνπ Ν. 4412/16, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 
Αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, 
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
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:  
 

22.1 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: 
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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). 
 

22.2 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). 
 

22.3 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 
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1εο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ελ ιφγσ άξζξν 27 ηεο Τ. 
 

22.4 Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιιεηαη ε 
ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ  Αλάπηπμεο 

θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων τοσ ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005». 

 
22.5 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. 
 

22.6 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 20 ηεο παξνχζαο) ρσξίο απηφ λα ζπληζηά 
ππνρξέσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε 
ελδηαθεξφκελν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΓΛΩΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΓΛΩΑ ΤΜΒΑΗ 

 
Σα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
θαη έρνπλ κεηαθξαζζεί πξνο δηεπθφιπλζε ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ ζηελ 
Αγγιηθή. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ απηψλ επηθξαηεί ε ειιεληθή 
έθδνζε. 
 
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. 
 
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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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. 
 
Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 
πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν. 
 
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 24 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 
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 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 ηελ Οδεγία 2014/25/ΔΔ, ην Ν.4412/16, ηνλ Διιεληθφ 
Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 

Η Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ έρεη ζηαιεί γηα Γεκνζίεπζε ζηελ 
Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 14/06/2018. 
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Δπίζεο ε Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαρσξείηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη 
ε Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα θαη ζηνλ ηζηνρψξν 
ηεο ΑΜ  (www.ametro.gr).  
 
Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ θαη φια ηα 
ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Δ..Η.ΓΗ.. θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑM (www.ametro.gr). 
 

http://www.ametro.gr/
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α1 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο) 

……………………………………………………………………………………../ 

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) 
.......................... 

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

(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 θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη …………………… 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ 
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) 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. 

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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SAMPLE  Α2/ SAMPLE A2 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE 

 

 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

. 

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)………….................................”.

                                                 
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 





 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ TOY ΤΣΗΜΑΣO ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΤΡΜΩΝ (ATS) ΣΗ 

ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

RFP-335/18 
Α.. 59046 

 

 55 
 

 
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.  
 
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 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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