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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
Άρθρο   1 Εισαγωγή - Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα 

Άρθρο   2 Αντικείµενο - Κωδικός CPV 

Άρθρο   3 Τίτλος ∆ιαγωνισµού 

Άρθρο   4 ∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης 

Άρθρο   5 Συνολική ∆ιάρκεια Σύµβασης 

Άρθρο   6 Προεκτιµώµενη Αµοιβή - Χρηµατοδότηση  

Άρθρο   7 ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

Άρθρο   8 Εγγύηση Συµµετοχής - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Άρθρο   9 Χορήγηση Εγγράφων ∆ιαγωνισµού - Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Άρθρο  10 Προθεσµίες Υποβολής Προσφορών και Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης 

Άρθρο  11 Τρόπος Σύνταξης και Περιεχόµενα Προσφοράς 

Άρθρο  12 Λόγοι Αποκλεισµού Οικονοµικού Φορέα 

Άρθρο  13 Κριτήρια Επιλογής - Ελάχιστες Απαιτήσεις - ∆ικαιολογητικά 

Άρθρο  14 ∆ικαιολογητικά (Υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Άρθρο  15 Τεχνική Προσφορά  

Άρθρο  16 Περιεχόµενα (Υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»  

Άρθρο  17 Φάσεις ∆ιαγωνισµού - Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών 

Άρθρο  18 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

Άρθρο  19 Επίκληση Πόρων Τρίτων 

Άρθρο  20 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Άρθρο  21 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Άρθρο  22 Υπογραφή της Σύµβασης 

Άρθρο  23 Επίβλεψη της Σύµβασης και Επιτροπή Παραλαβής 

Άρθρο  24 Παραλαβή της Σύµβασης 

Άρθρο  25 Υποχρεώσεις Αναδόχου και ∆ιαδικασία πραγµατοποίησης δηµοσιεύσεων  

Άρθρο  26 Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος Πληρωµής  

Άρθρο  27 Τροποποίηση της Σύµβασης κατά τη διάρκεια της 

Άρθρο  28 ∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης 

Άρθρο  29 Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Έκπτωτου 

Άρθρο  30 ∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης 

Άρθρο  31 Εµπιστευτικότητα - Προσωπικά δεδοµένα 

Άρθρο  32 Γλώσσα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Γλώσσα Σύµβασης 

Άρθρο  33 Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Άρθρο  34 ∆ηµοσιότητα 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

1. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α: 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α1: Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στην ελληνική γλώσσα 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α2: Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στην αγγλική γλώσσα 

 2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ∆:  Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 
 
1.1 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (στη συνέχεια αναφερόµενη ως Α.Μ.) ιδρύθηκε µε το 

άρθρο πρώτο του Νόµου 1955/91. Σκοπός της Α.Μ. ο οποίος προσδιορίζεται 
µε το άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του 
Ν.3202/03 και µε τα άρθρα 121 και 145 του Ν.4070/12 είναι µεταξύ άλλων η 
µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου αστικού 
σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης και γενικά 
ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του Νοµού Αττικής και Νοµού Θεσσαλονίκης (εκτός 
από το σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ), καθώς και του δικτύου ΤΡΑΜ σε όλη 
την Επικράτεια. 
 
Η Α.Μ. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία και 
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν 
προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τα 
Προσαρτήµατα αυτής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
δηµοσίευσης των πάσης φύσεως ανακοινώσεων της Α.Μ. στον τύπο. 
 

1.2 Αναθέτων Φορέας και Εργοδότης της Σύµβασης που θα καταρτιστεί είναι η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.). 
   
Επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Ταχ. ∆ιεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 191-193 

Πόλη Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας 11525 

Αρµόδιος για πληροφορίες Κων/νος Καραθάνος 
Τηλέφωνο 210 6792.246 
Φαξ 210 6726126 

 
1.3 Η Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών θα συναφθεί µεταξύ της Α.Μ. και του 

∆ιαγωνιζόµενου που θα αναδειχθεί Ανάδοχος από τον ∆ιαγωνισµό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

 

2.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της 
δηµοσίευσης των πάσης φύσεως ανακοινώσεων της Α.Μ. στον τύπο. 

 
2.2 Ο Κωδικός CPV της Σύµβασης είναι: 22120000-7 «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ». 

Γεωγραφική Περιοχή του τόπου εκτέλεσης της Σύµβασης (Nuts): EL 30 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο τίτλος του ∆ιαγωνισµού είναι «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ». 
Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και 
υποφακέλους των προσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα που θα 
υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, συνοδευόµενος από τον 
Κωδικό Αναφοράς RFP - 349 / 18 και Α.Σ.: 67210. 
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ΑΡΘΡΟ 4:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε το 
άρθρο 264 του Ν. 4412/16. 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
 

4.2 Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της Α.Μ. και του Αναδόχου 
για την παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης των πάσης φύσεως ανακοινώσεων 
της Α.Μ. στον τύπο θα είναι για δύο (2) έτη µε ηµεροµηνία έναρξης αυτήν της 
υπογραφής της σύµβασης. 
 
Κατά τη διάρκεια της σύµβασης το ποσοστό της έκπτωσης που θα παρέχει ο 
Ανάδοχος θα είναι σύµφωνο µε αυτό της οικονοµικής του προσφοράς και θα 
παραµείνει σταθερό. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 

6.1 Η προεκτιµώµενη δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών της Σύµβασης για τη 
διάρκεια των δύο (2) ετών ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες Ευρώ 
(140.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. 

 
 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα συντάξουν και υποβάλλουν την Οικονοµική τους 

Προσφορά βάσει του παραπάνω προϋπολογισµού. 
 

Η προεκτιµώµενη δαπάνη είναι δεσµευτική και δεν επιτρέπεται στους 

διαγωνιζοµένους να την υπερβούν, επί ποινή αποκλεισµού. 
 

6.2 ∆ιευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ βαρύνει την Α.Μ. 
 
6.3 Η Σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε) 2018-2019. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

7.1 ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό γίνονται οικονοµικοί φορείς φυσικά η νοµικά πρόσωπα, 
µεµονωµένα ή ενώσεις αυτών, που ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της Σύµβασης και είναι εγκατεστηµένοι σε: 

 
α) κράτος - µέλος της Ένωσης ή 

β) κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή 

δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 
συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση. 

ΚΑΙ 

επίσης απαιτείται, οι οικονοµικοί φορείς, να αποδείξουν ότι πληρούν τους 
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 

7.2 Ο κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να συµµετέχει στον ∆ιαγωνισµό είτε 
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, 

αποκλείονται όλες οι ενώσεις στις οποίες µετέχει το κοινό µέλος. 

 
Για την συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό οι οικονοµικοί φορείς µε την µορφή 
ενώσεων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένο νοµικό τύπο. Όµως, 
η ένωση που θα επιλεγεί υποχρεούται, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, να 
καταθέσει στην Α.Μ. συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας. 
 
Σε κάθε περίπτωση από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συστάσεως θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι τα µέλη των ενώσεων ευθύνονται έκαστος έναντι της Α.Μ., 
αλληλεγγύως, αδιαίρετα και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

7.3 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα 
πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, σύµφωνα µε την Απόφαση 
56902/215/02.06.2017 του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

  
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNET της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη και 
αποδίδονται σε αυτόν, από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και 
Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και 
δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης του Συστήµατος. 

 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους: 
α)  είτε συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα, 
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β) είτε βάσει της συµµόρφωσης µε το σύστηµα 
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).  

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια 
και δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης του Συστήµατος. 

 

• Οι οικονοµικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις προηγούµενες 
περιπτώσεις, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ 
αποστέλλοντας: 
 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. 
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

8.1  Εγγύηση Συµµετοχής  

 
Προκειµένου να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
καταθέσουν µε την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό 
δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  (2.800,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της 
συνολικής προεκτιµώµενης δαπάνης για τη διάρκεια των δύο (2) ετών, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας, µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα 390 ηµερών από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 

 Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος λήγει, η Α.Μ. µπορεί πριν την λήξη της να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι ένωση οι εγγυήσεις συµµετοχής 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. Στην περίπτωση αυτή, είναι 
δυνατόν να εκδοθούν Εγγυητικές Επιστολές περισσότερες της µίας, οι οποίες 
θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, µε την προϋπόθεση 
ότι οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές θα εκδοθούν η κάθε µία υπέρ όλων των 
µελών της ένωσης και όχι υπέρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. 
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8.2 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδίδεται προς όφελος της Α.Μ., µε 
αποκλειστική δαπάνη του ∆ιαγωνιζοµένου. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται 
από Πιστωτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στα λοιπά 
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής 
θα είναι σύµφωνες µε το Υπόδειγµα Α1 που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι 
δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα γιατί η εκδότρια Τράπεζα δεν λειτουργεί 
στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα Α2 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η υπόψη εγγύηση θα είναι 
εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων της Αθήνας και θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο. 
 
Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής δεν είναι 
σύµφωνη µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα καλέσει τον 
∆ιαγωνιζόµενο να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα, εντός προθεσµίας που θα οριστεί από την Επιτροπή. 
 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που δεν θα συµµορφωθούν στην πρόσκληση της 

Επιτροπής, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. 

 
 Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται έλεγχος από την Α.Μ. ως προς την εγκυρότητα της 

Εγγυητικής Επιστολής µε αποστολή σχετικής επιστολής προς τα Πιστωτικά 
Ιδρύµατα, προκειµένου να επιβεβαιώσουν εγγράφως την εγκυρότητα της 
σχετικής Εγγυητικής Επιστολής. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό 
προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή πλαστής Εγγυητικής Επιστολής 
Συµµετοχής, ο ∆ιαγωνιζόµενος θα αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό και θα 
υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

 
 Προσφορά που δεν συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν γίνεται δεκτή. Ο ∆ιαγωνιζόµενος 
που δεν θα συµµορφωθεί αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό. 
 

 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται άτοκα στον ανακηρυχθέντα 
Ανάδοχο µε την υπογραφή της Σύµβασης και την κατάθεση από αυτόν της 
απαιτούµενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επιπλέον, η Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, κατόπιν 
αιτήµατός τους, µετά: 

(α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  

και 

(β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

 
 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει όταν ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος 

παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αν και έχει προσκληθεί, δεν 
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προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της Σύµβασης εντός της προθεσµίας 
που θα ορίσει η Α.Μ. ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης ή/ και έγγραφα ή δεν τηρήσει τις δεσµεύσεις των άρθρων 21 και 22 
της παρούσας. 

 
8.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης, µη περιλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, για τη διάρκεια των δύο (2) ετών. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωτικά σύµφωνη µε το 
Υπόδειγµα Β που επισυνάπτεται στην παρούσα. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η 
εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της. 
 
Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµπορίου. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 
 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς 

καµία διάκριση την οφειλόµενη, πλήρη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του 
Συµβατικού Αντικειµένου µε πιστή τήρηση των απαιτήσεων, προδιαγραφών, 
όρων και προϋποθέσεων της Σύµβασης. Η ανωτέρω Εγγύηση καλύπτει κάθε 
απαίτηση της Α.Μ. έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση οποιουδήποτε 
όρου της Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα πραγµάτωσή της είτε για 
καταβολή αποζηµίωσης. Η Εγγύηση όµως αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του 
Αναδόχου για αποζηµίωση της Α.Μ. σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία 
µεγαλύτερη του ποσού της Εγγύησης. 

 
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγµή µε έγγραφη 
δήλωσή της στο εκδοτικό πιστωτικό ίδρυµα ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων την κατάπτωση όλου ή µέρους του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων της κατά του Αναδόχου, 
που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και που οφείλονται στην µη 
τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
 Εάν το Συµβατικό Τίµηµα λόγω αύξησης του συµβατικού αντικειµένου αυξηθεί 

για οποιαδήποτε λόγο, θα προσκοµισθεί από τον Ανάδοχο πριν την υπογραφή 
της συµπληρωµατικής Σύµβασης, συµπληρωµατική Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
ύψους 5% επί του πρόσθετου Συµβατικού Τιµήµατος.  

 
8.4 Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται και τηρούνται προς όφελος της Α.Μ., 

µε αποκλειστική επιβάρυνση και δαπάνες του Αναδόχου. Οι Εγγυητικές 
Επιστολές θα είναι ρητές, ανέκκλητες, άνευ όρων και πληρωτέες µε την πρώτη 
απαίτηση της Α.Μ., θα εκδίδονται δε από αξιόπιστα αναγνωρισµένα πιστωτικά 
ιδρύµατα αποδεκτά στην Α.Μ. ως αυτοφειλέτες και πρωτοφειλέτες, θα είναι 
παραδοτέες και πληρωτέες στην Αθήνα, θα διέπονται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων 
∆ικαστηρίων των Αθηνών για όλες τις διαφορές που τυχόν προκύψουν σχετικά 
µε τις Εγγυήσεις. 
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8.5 Η Α.Μ. θα ελέγξει την εγκυρότητα των εν λόγω Εγγυητικών Επιστολών. Σε 
περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει κατάθεση άκυρης, ψευδούς ή 
πλαστής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται 
έκπτωτος και θα υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

9.1 Το τεύχος της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού µε τα Προσαρτήµατά της 
αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr.  
Επίσης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ αναρτώνται το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και το Έντυπο της Οικονοµικής 
Προσφοράς σε επεξεργάσιµη µορφή.  

Επιπλέον τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. www.ametro.gr. 
 

9.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ερωτήµατα και να ζητήσουν 
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό 
τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι τις 17 / 01 / 2019 και ώρα 11:00. 
 
Τονίζεται ότι προκειµένου να υποβάλουν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό 
αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 
 
Η Α.Μ. θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν µέσω του 
διαδικτυακού τόπου και θα εκδώσει ∆ιευκρινιστικό Τεύχος το οποίο θα 
αναρτήσει στο διαδικτυακό σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, το αργότερο µέχρι τις 25 / 

01 / 2019 και ώρα 11:00. Επισηµαίνεται ότι απαντήσεις θα δοθούν µόνο στα 
ερωτήµατα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. 
 
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του 
διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Α.Μ. επί ερωτηµάτων των 
ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα 
αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στην 
ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr). 
 
Επισηµαίνεται ότι οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες απόψεις κλπ οι οποίες 
ενδέχεται να διατυπωθούν από οποιοδήποτε µέλος, στέλεχος ή υπάλληλο της 
Α.Μ. δεν είναι δεσµευτικές. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 

10.1 Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την: 

01 / 02 / 2019,  ηµέρα  Παρασκευή  και  ώρα 11:00. 

 Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει ως 
συνέπεια τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζόµενου. 
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10.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 

04 / 02 / 2019,  ηµέρα ∆ευτέρα  και  ώρα 11:00 π.µ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
11.1 Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον 

τρόπο υποβολής και τα περιεχόµενα του φακέλου, τα οριζόµενα στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 

 
11.2 Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερόµενους επί ποινή αποκλεισµού ηλεκτρονικά σε µορφή τύπου pdf, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 10.1 της παρούσας, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
της Απόφασης 56902/215/02.06.2017 του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης. 

 
Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του Συστήµατος επιβεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα 
µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. 
 

11.3 Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (Υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» (περιλαµβάνει τα στοιχεία που είναι απαιτητά σύµφωνα µε τα 
άρθρα 14 και 15 της παρούσας ∆ιακήρυξης). Τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά του εν λόγω Υποφακέλου υποβάλλονται επί ποινή 

αποκλεισµού από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου “pdf”. 
Όσα δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) θα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. 

και 

 (β) ένας (Υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
(περιλαµβάνει τα στοιχεία κατάλληλα συµπληρωµένα σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 της παρούσας ∆ιακήρυξης). 

 
*(Υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 

 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον ∆ιαγωνιζόµενο σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
 

11.4 Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως 
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται, επί ποινή 
αποκλεισµού, να προσκοµίσουν στην Α.Μ. (υποβολή στο πρωτόκολλο της 

Α.Μ. µέχρι 15:00), σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε 
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε το N. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
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φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

 
  ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένα πιστοποιητικά, 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Απόφασης 56902/215/02.06.2017, 
τα ΦΕΚ, και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το N. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

  
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της 
Α.Μ. σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, και συνοδεύονται από έγγραφο του 
προσφέροντα στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα υποβαλλόµενα 
δικαιολογητικά. Ο σχετικός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Επιµέρους 

Έντυπα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς», θα πρέπει 
να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα και να συνοδεύεται από 

διαβιβαστική επιστολή εκτός φακέλου. 

 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ» 

(Κωδικός αναφοράς: RFP - 349 / 18, Α.Σ.: 67210) 

 

Προς: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191-193 

115 25 - Αθήνα 
 

Υπόψη : ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

> ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ < 
 

 

11.5 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα που θα είναι επίσηµη 
γλώσσα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 της παρούσας. 

 
11.6 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεσµεύονται από την προσφορά τους για διάστηµα 360 

ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. 
 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Α.Μ. και 
εφόσον συναινεί ο διαγωνιζόµενος, για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο για την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσφορές που αναφέρουν 
ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
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11.7 ∆εν επιτρέπεται, η υποβολή επιµέρους προσφορών και η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών, επί ποινή αποκλεισµού.  

 

11.8 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη 
γνώση των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης και των λοιπών στοιχείων κι ότι 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  
 

12.1 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, εφόσον αποδειχθεί ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή 
µε άλλο τρόπο ότι υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους λόγους των παραγράφων από 12.1.1 έως 12.1.6. 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Στις περιπτώσεις συνεταιρισµών η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 
12.1.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (EE L 300 της 11.11.2008 
σ.42). 

12.1.2 ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύµβασης περί 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (EE C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα. 

12.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2803/2000 (Α z48). 

 
12.1.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 





 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

RFP-349/18 

A.Σ.: 67210 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP-349/18                                Σελ. 12 από 66 

12.1.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά µε την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11. 2005 σ. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν.3691/2008 (Α’ 166). 

12.1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ 
L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε 
το Ν.4198/2013 (Α’ 215). 

 
12.2 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος/ Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται επίσης από τη 

συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης: 
 
12.2.1 Εάν η Α.Μ., γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
αµετάκλητη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και 

 
12.2.2 Εάν η Α.Μ., µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
12.2.3  Εάν η Α.Μ. γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς:  

  α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 
(Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

  β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσµευτική ισχύ. 

 
12.2.4  Για τις περιπτώσεις των παρ. 12.2.1, 12.2.2 & 12.2.3 αν ο οικονοµικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 
12.2.5 Για τις περιπτώσεις των παρ. 12.2.1, 12.2.2 & 12.2.3 ο αποκλεισµός αυτός 

παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή 
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των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή 
τους. 

 
12.3 Επίσης κάθε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 
12.3.1 Εάν η Α.Μ. µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, κατά την 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/16. 

 
12.3.2 Εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

 
12.3.3 Εάν η Α.Μ. διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι ο οικονοµικός φορέας έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

 
12.3.4 Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του 

Ν.4412/16 και δεν µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα λιγότερο 
παρεµβατικά µέσα. 

 
12.3.5 Εάν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από πρότερη συµµετοχή 

του Οικονοµικού Φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/16 και δεν 
µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα λιγότερο παρεµβατικά µέσα. 

 
12.3.6 Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε σαν αποτέλεσµα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις και άλλες 
κυρώσεις. 

 
12.3.7 Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το άρθρο 21 της παρούσης. 

 
12.3.8 Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό την επιλογή ή την ανάθεση. 
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12.3.9 Εάν η Α.Μ. µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει 
διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο και το οποίο θέτει 
εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
12.3.10 Εάν στον οικονοµικό φορέα έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του 

αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

 
12.3.11 Εάν ο Οικονοµικός Φορέας δεν διαθέτει τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 13 

της ∆ιακήρυξης και δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που απαιτούνται στο άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης. 

 
12.4 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο ∆ιαγωνιζόµενος κατά την υποβολή της 

προσφοράς του υποβάλει συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14.2, ως 
προκαταρκτική απόδειξη ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των 
παραγράφων του παρόντος άρθρου και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 13 της παρούσας.  

  Ο ∆ιαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχθεί µειοδότης υποχρεούται, πριν την 

υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 

για τα οποία υπέβαλε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

(ΤΕΥ∆), όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της παρούσας. 
 
Η Α.Μ. µπορεί να ζητεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλει όλα ή ορισµένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η Α.Μ. 
αποκλείει έναν διαγωνιζόµενο όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι προκειµένου να συµµετέχουν στο διαγωνισµό, θα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις συµµετοχής του παρόντος άρθρου, οι οποίες 
δηλώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).  
 
Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων, τα οποία 
περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο, θα προσκοµιστούν από τον «προσωρινό 
ανάδοχο» στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 21.3 της παρούσας.  
 

13.1 Εγγραφή στο οικείο επιµελητήριο και απαιτούµενες Άδειες Λειτουργίας 
 

13.1.1 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της 
Σύµβασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι: 
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• στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

 
• σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 
• σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Σ∆Σ), ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις άνω 
περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα. 

 
13.1.2 ∆ικαιολογητικά 
 

Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτήσεων, ο προσωρινός Ανάδοχος, 
απαιτείται να υποβάλει στο φάκελο των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
άρθρου 21 της παρούσας, τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία (παρ. 21.3):  
 
α) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου 

του κράτους εγκατάστασης.  
 

Εάν ο οικονοµικός φορέας είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα 

απαιτείται να προσκοµίσει βεβαίωση εγγραφής στο Εµπορικό και 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
 

Ο οικονοµικός φορέας που είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζει πιστοποιητικό / βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI 
του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της 
υπό ανάθεση σύµβασης. 

 
13.2 Παρόµοια Εµπειρία 
 

Ως εµπειρία σε παρόµοιο αντικείµενο µε το δηµοπρατούµενο, θεωρούνται οι 
παρόµοιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών δηµοσιεύσεων που έχουν συναφθεί  
κατά την τελευταία πενταετία (από 2014 έως και 2018) µε φορείς του δηµοσίου 
ή µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.  
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Για την απόδειξη αυτής της εµπειρίας απαιτείται να υποβληθεί: 

Πίνακας που θα αναφέρεται η εταιρεία, το αντικείµενο, καθώς και το ποσό της 
σύµβασης. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα στοιχεία 
που δίδονται στον πίνακα αυτό είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Σε κάθε 
περίπτωση η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει τα στοιχεία που θα της 
υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαχείριση των συµβάσεων που 
ο διαγωνιζόµενος θα συµπεριλάβει στον ως άνω κατάλογο, απευθυνόµενη 
απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του. 
 
Σε περίπτωση Ένωσης, η υπόψη εµπειρία µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα κοινοπρακτούντα µέλη. 
 

13.3 Εφ’ όσον ο ∆ιαγωνιζόµενος επικαλείται πόρους τρίτων, καλείται να 
υποβάλλει, στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανάλογα τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 13.1 και 13.2 του παρόντος άρθρου, για τους 
τρίτους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

Στον Υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν τα κάτωθι στοιχεία: 
 

14.1 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποβάλλουν την Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και υποχρεούνται να την 
υποβάλλουν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα 
στο άρθρο 11.4 της παρούσας. 
 
∆ιαγωνιζόµενοι που δεν θα υποβάλουν καθόλου Εγγυητική Επιστολή 

Συµµετοχής αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό χωρίς περαιτέρω έλεγχο 

του περιεχοµένου του Υποφακέλου τους. 

 

14.2 Tο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο 
ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιακήρυξης. 
 
Επισηµαίνεται ότι για τις ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) 
υποβάλλεται χωριστά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 
Εφ’ όσον ο ∆ιαγωνιζόµενος επικαλείται πόρους τρίτων καλείται να υποβάλλει 
το ΤΕΥ∆ για τους τρίτους, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται, ειδικά για τους 
τρίτους, στο άρθρο 19 της παρούσας. 
 

14.3 Η Τεχνική προσφορά των ∆ιαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
άρθρου 15 της παρούσας. 
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Προσφορά που δε συνοδεύεται από τα παραπάνω ή δεν ανταποκρίνεται στα 
ζητούµενα µε την παρούσα, δε λαµβάνεται υπόψη, οι δε ∆ιαγωνιζόµενοι 
αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
15.1 Στον Υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθεί η Τεχνική Προσφορά των 
∆ιαγωνιζοµένων.  
 

15.2 Περιεχόµενο Τεχνικής Προσφοράς 
  
Η Τεχνική Προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 
“pdf” την παρακάτω Υπεύθυνη ∆ήλωση η οποία θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένη από τον ίδιο τον διαγωνιζόµενο (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση η τεχνική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη. 
 
Συγκεκριµένα, στον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνεται, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω, µία Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν1599/86, ψηφιακά 
υπογεγραµµένη και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 
στην οποία θα δηλώνεται: 

• Η δυνατότητά για την πλήρη υλοποίηση της διαδικασίας δηµοσίευσης 
µιας ανακοίνωσης από το στάδιο της αποστολής του κείµενο από την 
Α.Μ. στον Ανάδοχο σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή 
µέχρι και την τελική έντυπη εµφάνισή του στα επιλεγέντα από την Α.Μ. 
έντυπα. 

• Η έγκαιρη, σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις της Α.Μ., δηµοσίευση 
των ανακοινώσεων.   

• Oι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα ικανοποιούν απόλυτα τις 
απαιτήσεις της Α.Μ., όπως αυτές καταγράφονται στο τεύχος της 
∆ιακήρυξης και στα προσαρτήµατα αυτού. 

 
Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. 
Τα στοιχεία της χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό προσφορών που 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης  
 

15.3 Επισηµάνσεις σχετικές µε την Τεχνική Προσφορά. 
 

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η Α.Μ. δύναται να καλεί 
εγγράφως τους ∆ιαγωνιζόµενους, να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα 
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έγγραφα που έχουν υποβάλλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των επτά (7) ηµερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
310 του Ν.4412/16, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν πλήρως στον παρόντα 
διαγωνισµό. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
16.1 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού 

στον Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή “pdf”, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο “pdf”. 
 
Επισηµαίνεται ότι, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει επίσης σε ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή “pdf” συµπληρωµένο και ψηφιακά 
υπογεγραµµένο από τον ίδιο το ∆ιαγωνιζόµενο (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή 
ένωσης), το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς του Προσαρτήµατος Γ της 
∆ιακήρυξης (2 σελίδες). Σε αντίθετη περίπτωση η οικονοµική προσφορά 
θεωρείται ανυπόστατη.  
 
Το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνει τις ∆ηλώσεις και τον 
Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. Στον πίνακα αυτό συµπληρώνεται το 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης το οποίο θα εφαρµόζεται επί των εκάστοτε 
ισχυουσών τιµών των επίσηµων θεωρηµένων από την εφορία και σε ισχύ 
τιµοκαταλόγων δηµοσιεύσεων των εφηµερίδων και λοιπών εντύπων, 
ανεξαρτήτως της κατηγορίας τους και συχνότητας έκδοσης αυτών (πανελλήνιας 
κυκλοφορίας, τοπικός - περιφερειακός τύπος, ηµερήσιος, εβδοµαδιαίος κλπ). 
Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. Στη συνέχεια υπολογίζεται από τον ∆ιαγωνιζόµενο η 
Προσφερόµενη Αµοιβή για δύο έτη εφαρµόζοντας την έκπτωση στο ποσό της 
Προεκτιµώµενης δαπάνης σύµφωνα µε τον Πίνακα.     
 
Οι οικονοµικές προσφορές που θα δοθούν δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

το αντίστοιχο ποσό της προεκτιµώµενης δαπάνης της Α.Μ., επί ποινή 

αποκλεισµού (αποκλεισµός αρνητικών εκπτώσεων). 
 

16.2 Κατά τη σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
κατά την διάρκεια της σύµβασης ο αριθµός και το µέγεθος των απαιτούµενων 
δηµοσιεύσεων εκ µέρους της Α.Μ., θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες που θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

 
16.3 Μειοδότης είναι ο διαγωνιζόµενος µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, βάσει τιµής ήτοι µε το υψηλότερο προσφερόµενο ποσοστό 
έκπτωσης και κατά συνέπεια µε την Χαµηλότερη Προσφερόµενη Αµοιβή. Σε 
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περίπτωση ισοψηφίας θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης των ∆ιαγωνιζοµένων για να παρευρεθούν σε αυτή. 

    
16.4 Οι τιµές στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα 

αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση υπάρξεως, στην 
Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζοµένου, αναντιστοιχίας της ολογράφως και της 
αριθµητικώς καταγεγραµµένης τιµής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στη 
διόρθωση βάσει της ολόγραφης αναγραφής /τιµής και χρησιµοποιεί για την 
κατάταξη των προσφορών τη διορθωµένη πλέον προσφορά του 
διαγωνιζοµένου.  
 
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο 
του πέντε.  
 
Εφιστάται η προσοχή των ∆ιαγωνιζοµένων στην ορθή συµπλήρωση του 
εντύπου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. Οποιαδήποτε 
διόρθωση, διαγραφή, παραποµπή ή γενικά αλλοίωση του κειµένου του 
Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς ή και διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή 
όρων σε αυτό, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού 
και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς του 
∆ιαγωνιζοµένου που τις διατυπώνει. 

 
∆εν περιλαµβάνεται στα προσφερόµενα ποσά ο ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την 
Α.Μ. 

 

16.5 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τριακόσιες 

εξήντα (360) ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που 
αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

17.1 Γενικά - Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

 
Ο ∆ιαγωνισµός διεξάγεται από Επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
της Α.Μ. Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του ∆ιαγωνισµού από την 
αποσφράγιση των προσφορών µέχρι και το στάδιο της υποβολής Εισήγησης 
στο ∆Σ της Α.Μ. για την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στον µειοδότη, ή την 
µαταίωση διαδικασίας και γενικότερα θα γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που θα 
προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από την εξέταση τυχόν 
προδικαστικών προσφυγών οι οποίες θα εξεταστούν σύµφωνα προς τα 
οριζόµενα στο άρθρο 17.4 της παρούσας 
. 
Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει µε κριτήρια 
που αναλύονται στη συνέχεια. 

 
17.2 Φάσεις ∆ιαγωνισµού 
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Η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού χωρίζεται στις ακόλουθες δύο (2) φάσεις: 
 

17.2.1 1
η 
Φάση: Έλεγχος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών 

Προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων. 
 

Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά το χρόνο που 
ορίζεται στο άρθρο 10.2 της παρούσης, µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης 
στο σύστηµα Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της Α.Μ. 
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (Υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
 
Κατόπιν, σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά για κάθε ∆ιαγωνιζόµενο και αποφασίζει εάν πληρούνται οι 
τεθέντες όροι συµµετοχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 
 
Στην 1η φάση του ∆ιαγωνισµού, αποκλείονται όσοι ∆ιαγωνιζόµενοι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Οι φάκελοι της 
Οικονοµικής προσφοράς παραµένουν κλειστοί. 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια ελέγχου των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα και την ευχέρεια να 
ζητήσει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, διευκρινίσεις και συµπληρώσεις επί 
των υποβληθέντων και µόνο στοιχείων. ∆ιαγωνιζόµενοι που θα υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος, ή σε έντυπη µορφή ελλιπή στοιχεία για τα 
οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ζητήσει συµπληρώσεις-διευκρινίσεις εντός 
εύλογου χρόνου και δεν θα δοθούν ή θα δοθούν ελλιπείς αποκλείονται της 
συµµετοχής τους στη 2η φάση του ∆ιαγωνισµού. 
 

Στην 1η φάση του ∆ιαγωνισµού, αποκλείονται όσοι ∆ιαγωνιζόµενοι: 
 

α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις του άρθρου 14. 

β) απορρίφθηκαν βάσει της αξιολόγησης των στοιχείων των τεχνικών 
προσφορών τους σύµφωνα µε το άρθρο 18. 

 
Μετά τον έλεγχο των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά», η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό αξιολόγησης της 1ης Φάσης στο 
οποίο θα αναγράφεται ποίοι γίνονται αποδεκτοί στην επόµενη φάση και ποίοι 
αιτιολογηµένα αποκλείονται. Τα αποτελέσµατα της 1ης φάσης του ∆ιαγωνισµού 
επικυρώνονται µε απόφαση του ∆Σ της Α.Μ., η οποία µαζί µε το Πρακτικό 
αξιολόγησης της 1ης φάσης κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µέσω του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
Κατά της ως άνω απόφασης του ∆.Σ. της Α.Μ., χωρούν προδικαστικές 
προσφυγές, σύµφωνα µε την παράγραφο 17.4 του παρόντος άρθρου. 
 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προδικαστικές προσφυγές τα 
αποτελέσµατα της 1ης φάσης καθίστανται οριστικά. 
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Οι ∆ιαγωνιζόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της 1ης φάσης θα 
συµµετάσχουν στην 2η φάση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού, δηλαδή την 
διαδικασία του ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών. 
 

17.2.2 2
η
 Φάση: Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών και Συνολική Αξιολόγηση 

 
Οι ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής 
διαγωνισµού, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
Υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι ∆ιαγωνιζόµενοι των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο περιεχόµενό των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 
λαµβάνουν γνώση των οικονοµικών προσφορών που προσφέρθηκαν. 
 
Μετά τον έλεγχο των Οικονοµικών Προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει τελικό Πίνακα Κατάταξης µε τις προσφορές κατ’ αύξουσα πρόοδο 
από τη χαµηλότερη προς της υψηλότερη, τον οποίο περιλαµβάνει σε Πρακτικό. 

 
Σε περίπτωση προσφορών που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η Α.Μ. 
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
 
Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού επικυρώνονται µε απόφαση του ∆Σ της 
Α.Μ., η οποία µαζί µε το σχετικό Πρακτικό κοινοποιείται στους συµµετέχοντες 
µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
Κατά της ως άνω απόφασης του ∆.Σ. της Α.Μ., χωρούν προδικαστικές 
προσφυγές, σύµφωνα µε την παράγραφο 17.4 του παρόντος άρθρου. 
 
Αν δεν υπάρξουν προσφυγές επί των αποτελεσµάτων της 2ης Φάσης ή µετά 
την εξέταση των τυχόν προσφυγών, η Α.Μ. καλεί τον προσωρινό µειοδότη, 
µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ να καταθέσει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσης. 
 

17.3 Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, καλείται 
ο µειοδότης, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 
ανάδοχος»), εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική 
ειδοποίηση η οποία του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλει µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου», τα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο άρθρο 
21. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν 
δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσωρινό µειοδότη και σε έντυπη 
µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε 
έντυπη µορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Α.Μ. µε ∆ιαβιβαστική 
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Επιστολή του µειοδότη σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης». 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του µειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πραγµατοποιείται 
δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθηκαν. 
 
Η µη προσκόµιση των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης ή εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή εάν από τα 
δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού του άρθρου 12 ή των απαιτήσεων του άρθρου 13 ή η 
ύπαρξη ελλείψεων συνιστούν λόγους αποκλεισµού του µειοδότη, κήρυξη 
αυτού ως έκπτωτου και κατάπτωση της εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του, 
µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν. 4412/16. Σε αυτή την 
περίπτωση η Α.Μ. καλεί τον επόµενο σε σειρά στο τελικό Πίνακα Κατάταξης 
των ∆ιαγωνιζοµένων να υποβάλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και 
συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 103 του 
Ν. 4412/16. 
 

 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆Σ 
της Α.Μ. για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύµβασης, είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας. 

 
Η Α.Μ. κοινοποιεί ηλεκτρονικά την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο. Κατά 
της ως άνω απόφασης του ∆.Σ. της Α.Μ., χωρούν προδικαστικές προσφυγές, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 17.4 του παρόντος άρθρου. 
 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η Α.Μ. προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 της παρούσας. 
 

17.4 Προδικαστικές Προσφυγές 

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της ΑΜ, διέπονται από 
τις διατάξεις του Βιβλίου IV, «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»  (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/16, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
 
Άρθρο 18  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα εξετάσει µόνο τη συµµόρφωση των τεχνικών 
Προσφορών µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης (σύστηµα “pass-fail”). Η µη 
συµµόρφωση των ∆ιαγωνιζοµένων µε τις απαιτήσεις, θα έχει σαν αποτέλεσµα 
τον αποκλεισµό τους από την περαιτέρω διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 
 

 





 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

RFP-349/18 

A.Σ.: 67210 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP-349/18                                Σελ. 23 από 66 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής ή της τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του Ν. 4412/16, 
ανεξάρτητα από την νοµική φύση των υφισταµένων σχέσεων µεταξύ αυτών και 
των εν λόγω φορέων.  
 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση πόρων τρίτων να είναι διαθέσιµη 
από τον ∆ιαγωνιζόµενο για την εκτέλεση της Σύµβασης. 
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της τεχνικής 
και επαγγελµατικής ικανότητας άλλων φορέων µόνο εάν οι τρίτοι θα εκτελέσουν 
τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες 
ικανότητες. 
 
Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος επικαλείται πόρους τρίτων, ο τρίτος θα 
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε τον Ανάδοχο έναντι της Α.Μ. για 
τους πόρους που διαθέτει σε αυτόν.  
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» το ΤΕΥ∆ των φορέων, τα προσόντα των 
οποίων επικαλούνται. 
 
Επίσης, οι ∆ιαγωνιζόµενοι απαιτείται να υποβάλουν στα «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» τα απαιτούµενα των παραγράφων 13.1 και 13.2 της παρούσας 
για τους τρίτους. Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να περιληφθούν 
τα δικαιολογητικά του ΤΕΥ∆ για τους τρίτους, όπως προβλέπεται για τους 
∆ιαγωνιζόµενους. 
 
Επίσης, στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα περιληφθεί απόφαση του ∆.Σ. ή 
του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η 
παροχή προς τον ∆ιαγωνιζόµενο της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 
(εµπειρία) του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του ∆ιαγωνιζόµενου για 
την εκτέλεση της Σύµβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτοµερής 
και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι για την 
Σύµβαση σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν στην Α.Μ. να προβεί στην 
αξιολόγηση και να εκτιµήσει την σηµασία των σχετικών πόρων και να 
διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της Σύµβασης την υλοποίηση αυτής της 
δέσµευσης. Επίσης υποβάλλεται αντίστοιχη απόφαση από το αρµόδιο 
καταστατικό όργανο του ∆ιαγωνιζόµενου περί  αποδοχής της σχετικής 
επίκλησης. 
 
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του 
∆ιαγωνιζόµενου, η επίκληση δεν θα λαµβάνεται υπόψη. 
 
Τα ως άνω θα υποβληθούν και για κάθε άλλον φορέα για τον οποίο θα κάνουν 
χρήση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας έστω και αν οι φορείς αυτοί 
είναι θυγατρικές εταιρείες του τρίτου. 
 
Υπό τους ίδιους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέων µπορεί να στηρίζεται 
στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του ∆ιαγωνιζόµενου και των φορέων που αφορούν 
την επίκληση πόρων τρίτων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο της Σύµβασης. 
 
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ∆ιαγωνιζόµενος αδυνατεί να διαθέσει τους πόρους 
που επικαλέστηκε, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του άρθρου 8 της 
παρούσας, καταπίπτει προς όφελος της Α.Μ. 
 
Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Μ. δύναται να ανακηρύξει 
Ανάδοχο τον ∆ιαγωνιζόµενο του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη 
που έχει συντάξει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

20.1 Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των αποτελεσµάτων του και την 
κατακύρωσή του από το ∆Σ της Α.Μ. 
 

20.2  Η Α.Μ. µε απόφαση του ∆.Σ. και µετά από γνώµη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
µαταιώνει τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε 

λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή λόγω αποκλεισµού όλων των 
προσφερόντων σύµφωνα µε το Νόµο και τα έγγραφα της σύµβασης ή 

 
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης 
 
20.3 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε απόφαση του 

∆.Σ. της Α.Μ. και µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 
α) Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 

επηρεάζεται το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού. 
 
β)  Εάν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε την 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Α.Μ. 

 
γ)  Αν λόγω ανωτέρα βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης. 
 
δ)  Εάν η προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 
 
ε)  Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεν δεχτούν να 

τις παρατείνουν. 
 

20.4 Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε φάση της διαδικασίας, 
µπορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού και, ή να 
αναµορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσµα του από το ∆Σ της Α.Μ., ή να 
αποφασισθεί από το ίδιο το ∆Σ η επανάληψη του ∆ιαγωνισµού από το σηµείο 
που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

 
20.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 317 του Ν. 4412/16. 
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20.6 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν 
συµµετάσχει σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιονδήποτε 
λόγο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης που καλείται ο «προσωρινός ανάδοχος» να 
καταθέσει στην Α.Μ. πριν την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 
17.3 της παρούσας, περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο.  
 
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της υποβολής 
τους σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός τριών 
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της 
σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία επίσης 
εντός τριών µηνών. 
 

21.1 ∆ικαιολογητικά για τον έλεγχο του Άρθρου 12 «Λόγοι Αποκλεισµού» 
 

21.1.1 Για τις περιπτώσεις της παρ. 12.1.1 έως 12.1.6 θα προσκοµίζεται απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
∆ιαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης) από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Εφόσον ο 
διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν: 
 
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ή ΙΚΕ),  

- τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆.Σ. (σε περίπτωση 
ανώνυµης εταιρείας),  

- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη 
περίπτωση), 

- το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 
λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα 
παραπάνω. 

 
Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. 

 
21.1.2   α) Για τα στοιχεία του άρθρου 12.2.1 και 12.2.2 για την Ελλάδα απαιτείται να 

προσκοµιστεί το αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο που 
εκδίδουν οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και βεβαίωση µη οφειλής που εκδίδεται από τον 
ΕΦΚΑ ή τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. Σε 
περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που 
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αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του 
∆ιαγωνιζοµένου. 

 
        β) Για το στοιχείο του άρθρου 12.2.3 για την Ελλάδα απαιτείται να 

προσκοµιστεί το πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής. 

 Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του 
οικείου κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. Σε 
περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη 
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του 
∆ιαγωνιζοµένου. 

 
21.1.3 Τα στοιχεία του άρθρου 12.3.2, για την Ελλάδα, αποδεικνύονται µε σχετικά 

πιστοποιητικά των οικείων Πρωτοδικείων. Από τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει 
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου. 

 
Οι αλλοδαποί ∆ιαγωνιζόµενοι, για τις περιπτώσεις των στοιχείων των άρθρων 
12.3.2 πρέπει να υποβάλουν, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από ∆ικαστική ή 
∆ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το οικείο 
κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης του ∆ιαγωνιζοµένου. 

 
21.1.4 Για την περίπτωση 12.3.9 θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό του αρµόδιου φορέα 

(Επαγγελµατικού Μητρώου ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου) περί µη 
διάπραξης επαγγελµατικού παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. Οι διαγωνιζόµενοι, για τους οποίους δεν υφίσταται 
πειθαρχικός φορέας θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει 
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πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό 
παράπτωµα. 

 
Για τους αλλοδαπούς ∆ιαγωνιζόµενους, απαιτούνται να προσκοµισθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους µέλους, συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση που 
το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 
του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του ∆ιαγωνιζοµένου. 

 
21.1.5 Για τις περιπτώσεις των άρθρων 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 

12.3.8, 12.3.10 για την Ελλάδα θα προσκοµίζεται ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφεροµένου ότι ο οικονοµικός φορέας δεν υπόκειται σε καµία των 
προαναφερόµενων περιπτώσεων του άρθρου 12 της παρούσας ή στα κράτη 
µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης 
του ∆ιαγωνιζοµένου. 
 

21.2 Νοµιµοποιητικά έγγραφα  
 
21.2.1 Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο 

∆ιαγωνιζόµενος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα, καθώς και το ποια 
πρόσωπα είναι νόµιµοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι τον έχουν δεσµεύσει µε την 
υπογραφή τους στα σχετικά έγγραφα του ∆ιαγωνισµού. 
Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος των νοµιµοποιητικών 
εγγράφων που απαιτείται να προσκοµιστούν για τις εταιρείες που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο: 

 
Σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.):  

α)  Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού 
θεωρηµένου από δηµόσια αρχή, όπως κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία 
και το ΦΕΚ όπου έγινε η δηµοσίευσή του, εάν απαιτείται, άλλως η 
ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. 

β)  ΦΕΚ δηµοσίευσης του πρακτικού συγκρότησης σε σώµα του ισχύοντος 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εάν απαιτείται, άλλως η ανακοίνωση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.  

γ) Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, 
µη λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, 
αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή 
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ. 

 
 Σε περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

α)  Φωτοαντίγραφο του -τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως 
κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία και το ΦΕΚ όπου έγινε η δηµοσίευσή 
του εάν απαιτείται άλλως η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. 
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β) Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, 
µη λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, 
αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή 
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ. 

 
 Σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Οµορρύθµων ή 
 Ετερορρύθµων εταιρειών (I.K.E., Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

α)  Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένου από δηµόσια 
αρχή και των τυχόν τροποποιήσεών του και ανακοίνωση καταχώρησης στο 
ΓΕΜΗ. 

β)  Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) περί καταστατικών τροποποιήσεων, 
µη λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, 
αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή 
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ. 

 Για ατοµικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα: 

 Φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ΟΥ και των 
µεταβολών. 

 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης η ως άνω υποχρέωση προσκόµισης 
νοµιµοποίησης ισχύει για κάθε µέλος αυτής. 

 
21.2.2 Απόφαση του ∆Σ της εταιρείας (ή του αρµόδιου, σύµφωνα µε το καταστατικό, 

οργάνου αυτής), µε την οποία θα εγκρίνεται ο ορισµός εκπροσώπου για την 
υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το ∆ιαγωνισµό καθώς και 
για την υποβολή και υπογραφή της προσφοράς και των τυχόν άλλων 
απαιτούµενων στοιχείων µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση ένωσης (κοινοπραξίας ή σύµπραξης), η ως άνω απόφαση 
οφείλει να περιλαµβάνει επί πλέον για κάθε µέλος: 
 
• την αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και την 

εκτέλεση της Σύµβασης, 

• την έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινοπραξία/ 
ένωση (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), 

• τη δήλωση ότι θα ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου το κάθε ένα 
από αυτά για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση απέναντι 
στην Α.Μ., 

• τον ορισµό φυσικού προσώπου ως κοινού εκπροσώπου της σύµπραξης 
απέναντι στην Α.Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης,  

• το διορισµό του µέλους µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στην Κ/Ξ 
ως “Leader” το οποίο θα έχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα 
των υπολοίπων µελών να εκπροσωπεί την Κ/Ξ και να δεσµεύει τους 
κοινοπρακτούντες απέναντι στην Α.Μ. και γενικότερα να ενεργεί και να 
δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της σύµβασης. Από 





 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

RFP-349/18 

A.Σ.: 67210 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP-349/18                                Σελ. 29 από 66 

το µέλος αυτό θα προέρχεται και το φυσικό πρόσωπο που θα ορισθεί ως 
κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έναντι της Α.Μ. 

 

21.3 ∆ικαιολογητικά για τον έλεγχο του άρθρου 13 «Κριτήρια Επιλογής»  
Επίσης, απαιτείται να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 13 της παρούσας µε τα οποία αποδεικνύονται ότι 
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του σχετικού άρθρου. 

 
21.4 Σε περίπτωση που οι ∆ιαγωνιζόµενοι επικαλούνται και κάνουν χρήση της 

τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 
307 του Ν.4412/16, οι τρίτοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της 
παρ. 21.1, τα δικαιολογητικά του άρθρου 13 (τα σχετικά µε την επίκληση) και 
την απόφαση του ∆.Σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του φορέα, µε 
την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον ∆ιαγωνιζόµενο της τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας (εµπειρία) του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη 
διάθεση του ∆ιαγωνιζόµενου για την εκτέλεση της Σύµβασης. Επίσης, ο 
∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλλει την αντίστοιχη απόφαση περί αποδοχής 
της σχετικής επίκλησης. 
 

21.5 ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών 
 
Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα κλπ. που θα κατατεθούν από 
τους ∆ιαγωνιζόµενους πρέπει να είναι πρωτότυπα ή απλά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα δηµοσίων εγγράφων. Σχετικά µε τις επικυρώσεις αντιγράφων, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14, περί κατάργησης της 
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 
 
Όπου στα απαιτούµενα δικαιολογητικά του ∆ιαγωνισµού αναφέρεται η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ως τέτοια νοείται, για µεν τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, η «Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86», για δε τις αλλοδαπές 
επιχειρήσεις, δήλωση ανάλογης αποδεικτικής ισχύος. Ως τέτοια νοείται ένορκη 
βεβαίωση, ή όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 
του ∆ιαγωνιζόµενου. 
 
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής και θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ηµερολογιακών ηµερών προ της υποβολής τους. 
 

 Η Α.Μ. επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί 
απαραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµοποιητικών και λοιπών εγγράφων και 
στοιχείων που θα υποβληθούν πριν την υπογραφή της Σύµβασης. Επίσης η 
Α.Μ. δικαιούται αν αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις αρµόδιες αρχές για 
τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική κατάσταση 
του «προσωρινού αναδόχου». Όταν οι πληροφορίες αφορούν «προσωρινό 
ανάδοχο» εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 
ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Το αίτηµα παροχής πληροφοριών 
µπορεί να αφορά νοµικά ή / και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, 
ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, όπως ορίζει η εθνική 
νοµοθεσία του κράτους µέλους εγκατάστασης. 
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 Σε περίπτωση ένωσης, η υποχρέωση υποβολής όλων των παραπάνω 
εγγράφων, στοιχείων, πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων, ισχύουν για 
κάθε µέλος χωριστά.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 22 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

22.1 Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως 
συµβατικά, αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά 
ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, καθορίζεται ως εξής: 
 
• Το Ιδιωτικό Συµφωνητικό 

• Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

• Η ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων που 
τυχόν θα εκδοθεί. 

 
22.2 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, εντός 

είκοσι (20) ηµερών (ή και ενωρίτερα αν συµφωνηθεί από αµφότερα τα µέρη) 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 
Η σύµβαση υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του ∆ιαγωνιζοµένου, ο οποίος έχει νοµίµως 
εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, ο οποίος µονογράφει και σφραγίζει επίσης και 
κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. Η σύµβαση επί συµπράξεων ή 
κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο εφόσον είναι 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένος προς τούτο. 
 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο επιλεγής Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει:  
 

22.2.1 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, είναι κοινοπραξία / σύµπραξη, θα πρέπει 
πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την υπογραφή της Σύµβασης να 
υποβάλει Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας / σύµπραξης 
όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 
 

1) Η αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στην εκτέλεση της Σύµβασης. 

2) Το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινοπραξία / σύµπραξη. 

3)  Ο διορισµός του µέλους µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στην 
κοινοπραξία ως leader, το οποίο θα έχει την ανέκκλητη εντολή και 
πληρεξουσιότητα των υπολοίπων µελών να εκπροσωπεί την κοινοπραξία 
και να δεσµεύει τους κοινοπρακτούντες απέναντι στην Α.Μ. καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης και γενικότερα να ενεργεί και να δηλώνει κάθε τι 
απαραίτητο για την εκτέλεση της Σύµβασης. Από το µέλος αυτό (leader) θα 
προέρχεται και το φυσικό πρόσωπο που θα ορισθεί ως ο κοινός 
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας έναντι της Α.Μ. 

4) Ο ορισµός του εκπροσώπου της σύµπραξης απέναντι στην Α.Μ.  

5) Ότι τα µέλη θα ευθύνονται απέναντι στην Α.Μ. αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση. 
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Η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας / σύµπραξης θα 
συνοδεύεται από δηλώσεις αποδοχής του διορισµού του εκπροσώπου. Ο 
διορισµός του εκπροσώπου και η δήλωση αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς 
αίρεση ή όρους και να εκτείνεται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση 
της Σύµβασης (π.χ. είσπραξη πληρωµών υποβολή λογαριασµών, λήψη 
εντολών, ανταλλαγή αλληλογραφίας, παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ). 
 

22.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, οφείλει επίσης να ορίσει µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο τον εκπρόσωπό της για την εκτέλεση της 
Σύµβασης. Η συµβολαιογραφική πράξη διορισµού θα συνοδεύεται και από 
δήλωση αποδοχής του διορισµού του. 
 
Ο διορισµός του εκπροσώπου και η δήλωση αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς 
αίρεση ή όρους και να εκτείνεται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση 
της Σύµβασης (π.χ. είσπραξη πληρωµών, υποβολή λογαριασµών, λήψη 
εντολών, ανταλλαγή αλληλογραφίας, παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ). 
 

22.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει πέντε (5) ηµέρες πριν την υπογραφή της Σύµβασης να 
προσκοµίσει σχέδιο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο στην παρούσα ∆ιακήρυξη Υπόδειγµα Β και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 8 της ∆ιακήρυξης. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει το πρωτότυπο της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύµβασης. 
 

22.4 Αν η προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης περάσει άπρακτη µε 
υπαιτιότητα του ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα 
έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης ή δεν προσκοµίσει 
την απαιτούµενη εγγύηση ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της 
παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προς όφελος της Α.Μ. Στην περίπτωση αυτή το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Μ. δύναται να ανακηρύξει Ανάδοχο τον 
∆ιαγωνιζόµενο του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει 
η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Η 
Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού και µαταίωσης 
αυτού (σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσας) χωρίς αυτό να συνιστά 
υποχρέωση οποιουδήποτε είδους αποζηµίωσης προς οιονδήποτε 
ενδιαφερόµενο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

23.1 Η Επίβλεψη των υπηρεσιών της σύµβασης καθώς και η παραλαβή της 
διενεργούνται από τα γνωµοδοτικά όργανα, τα οποία θα ορισθούν από το ∆.Σ. 
της Α.Μ. Συγκεκριµένα, το ∆.Σ. της Α.Μ. θα ορίσει την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Επίβλεψης της σύµβασης και την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τις οποίες θα 
γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
 

 Η ∆ιεύθυνση Επίβλεψης της σύµβασης θα είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων 
της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, από την 
υπογραφή της σύµβασης έως τη λήξη της. Επιπλέον, θα γνωµοδοτεί για κάθε 
θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί τυχόν παρατάσεων, 
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τροποποιήσεων της σύµβασης και έκπτωσης του Αναδόχου. Η 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης δεν αίρει, ούτε µειώνει τις 
νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Α.Μ. που 
δίνονται για την άρτια, πλήρη και εµπρόθεσµη παροχή των Υπηρεσιών.  
 
Η Επιτροπή Παραλαβής της σύµβασης θα είναι αρµόδια για όλα τα θέµατα 
παραλαβής του αντικειµένου της σύµβασης έως τη λήξη της. Συγκεκριµένα, θα 
υλοποιήσει τις οριστικές παραλαβές, θα συντάξει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα 
παραλαβής υπηρεσιών, θα γνωµοδοτεί για την έγκρισή τους στο ∆.Σ. της Α.Μ., 
καθώς και για την αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών. 

 
23.2 Τα έγγραφα της Σύµβασης θα κοινοποιούνται από τον εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπο του Αναδόχου στη ∆ιεύθυνση Επίβλεψης µε επιστολή και 
αντιστρόφως. Κάθε επιστολή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση του 
συµβαλλόµενου µέρους που αναγράφεται στη Σύµβαση. Ηµεροµηνία λήψης 
εγγράφου από πλευράς Α.Μ. θα θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής από την 
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Α.Μ. της σχετικής επιστολής, η οποία θα 
επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη σφραγίδα πρωτοκόλλου που θα τίθεται 
στην επιστολή. Οδηγίες για τον τύπο των επιστολών θα δοθούν στον Ανάδοχο 
µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά, ανά µήνα, 

εφόσον έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι αιτούµενες υπηρεσίες από την 
Επιτροπή παραλαβής του άρθρου 23. 

 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι 
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η 
καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων 
υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το ∆.Σ. της Α.Μ., η 
απόφαση του οποίου κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

 
25.1 Για την πραγµατοποίηση της δηµοσίευσης των πάσης φύσεως ανακοινώσεων 

της Α.Μ. στον τύπο θα αποστέλλεται σχετική επιστολή - ανάθεση από την Α.Μ. 
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στον Ανάδοχο, συνοδευόµενη από το κείµενο της ανακοίνωσης προς 
δηµοσίευση, που θα αναφέρει τις εφηµερίδες στις οποίες ζητείται να γίνει η 
δηµοσίευση. Το κείµενο της ανακοίνωσης προς δηµοσίευση αποστέλλεται και 
σε ηλεκτρονική, επεξεργάσιµη µορφή στον Ανάδοχο έτσι ώστε αυτός να 
δηµιουργήσει τη σχετική µακέτα της δηµοσίευσης. Η µακέτα αυτή αποστέλλεται 
στην Α.Μ. προς έλεγχο και έγκριση. Εάν κατά τον έλεγχο προκύψουν αλλαγές 
ή/και διορθώσεις τότε αυτές επισηµαίνονται στον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να 
προσαρµόσει ανάλογα τη µακέτα της δηµοσίευσης. Μετά την τελική έγκριση 
της µακέτας από την Α.Μ. ο Ανάδοχος προχωρά στην δηµοσίευσή της στα 
έντυπα που έχουν επιλεγεί από την Α.Μ. Την ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη 
υλοποίηση της δηµοσίευσης θα έχει ο Ανάδοχος. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 26 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

26.1       Ως Συµβατική Αµοιβή του Αναδόχου θεωρείται το ποσό που θα του καταβληθεί 
από την Α.Μ. βάσει του αριθµού και του µεγέθους των δηµοσιεύσεων που θα 
πραγµατοποιήσει η Α.Μ. καθώς και τον εντύπων στα οποία αυτές θα 
δηµοσιευθούν. 

 
26.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, η προσφερόµενη έκπτωση (επί των 

εκάστοτε ισχυουσών τιµών των επίσηµων, θεωρηµένων από την εφορία και σε 
ισχύ, τιµοκαταλόγων δηµοσιεύσεων των εφηµερίδων και λοιπών εντύπων, 
ανεξαρτήτως της κατηγορίας τους και της συχνότητας έκδοσης αυτών) που 
δίνεται στην Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν 
υπόκειται σε καµία αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή για οιονδήποτε λόγο. 

 
26.3 Στη συµβατική αµοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαµβάνεται όλο το κόστος 

και οι κάθε φύσης και µορφής δαπάνες του Αναδόχου για την άρτια εκτέλεση 
των συµβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή µισθοί, άδειες, εργοδοτικές 
εισφορές, αποζηµιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόµατα, τυχόν υπερωριακή 
απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού, τα γενικά έξοδα, οι δαπάνες 
του Αναδόχου και το όφελός του και γενικά κάθε δαπάνη µη ρητά 
κατονοµαζόµενη,. Γενικά, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και δαπάνες του 
Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενα µε την παροχή υπηρεσιών, εκτός του 
ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει από την Α.Μ. πέρα από το 
ποσό του συµβατικού τιµήµατος για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης. 

 
26.3 Στο Ανάδοχο θα καταβληθεί από την Α.Μ. το κόστος των δηµοσιεύσεων που 

πραγµατικά θα υλοποιηθούν. 
 

 Για την πληρωµή των τµηµατικών πληρωµών που αιτείται ο Ανάδοχος, εκτός 
των ανωτέρω υποχρεώσεων, υποχρεούται να προσκοµίσει στην Α.Μ. 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά την 
πληρωµή. 

• Τιµολόγιο σύµφωνα µε το νόµο. 

• Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. 
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Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται 
από την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί από την Α.Μ. 
Επισηµαίνεται ότι, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε :  

• παρακράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης  για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο (παρ. 7, άρθρο 
375, Ν.4412/16 όπως κάθε φορά ισχύει). ∆ιευκρινίζεται ότι, η εν λόγω 
κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου, που 
υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου. 

• παρακράτηση 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται 
µε το αναλογούν χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

• κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.). Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται µε το αναλογούν χαρτόσηµο 
και ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

• οποιαδήποτε άλλη νόµιµη κράτηση υπέρ τρίτων προκύπτει βάσει της 
νοµοθεσίας.  

 Η εξόφληση κάθε τιµολογίου θα γίνεται µετά παρέλευση ενός µηνός από την 
υποβολή του και εφόσον προσκοµισθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο. 

 
 ∆ιευκρινίζεται ότι ο  Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και συντάξεων, επαγγελµατικών, 
δηµοσίων ή άλλων φορέων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 28 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του 
άρθρου 337 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1 της 
παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, δυνάµει του 2ου εδαφίου της 
παραγρ. 1 του άρθρου 305 του Ν. 4412/16,  

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 
258 της ΣΛΕΕ. 

 
Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο µόνο η 
αµοιβή που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση, ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για υπηρεσίες που δεν έχουν 
παρασχεθεί ή που δεν είναι σύµφωνες µε τη Σύµβαση όπως και για θετικές ή 
αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόµενη στον Ανάδοχο αµοιβή 
παρακρατούνται τυχόν οικονοµικές απαιτήσεις της Α.Μ., όπως αυτές 
προβλέπονται από τη Σύµβαση. Καταπίπτει επίσης σε όφελος της Α.Μ. και η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µερικώς ή ολικώς κατά περίπτωση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 29 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
29.1  Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια την προθεσµία εκτέλεσης των εντολών δηµοσίευσης που θέτει 
η Α.Μ. κάθε φορά. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης. 
 

29.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, µετά τη λήξη 
της προθεσµίας εκτέλεσης της εντολής δηµοσίευσης, επιβάλλεται εις βάρος του 
ποινική ρήτρα, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
υπολογίζεται στο 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί ης συµβατικής αξίας των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του 
αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή 
το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 30 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει των όρων του άρθρου 29, να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Α.Μ. µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το ∆.Σ. της Α.Μ., ύστερα 
από γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Επίβλεψης της Α.Μ. 
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ΑΡΘΡΟ 31 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
  

31.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εµπιστευτικά οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση της σύµβασης και 
αφορούν ενδεικτικά την οργάνωση, υποχρεώσεις, στοιχεία, δραστηριότητα, 
οικονοµικά θέµατα ή υποθέσεις της Α.Μ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
διασφαλίσει ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης του, που θα συνεργάζεται για την 
υλοποίηση της σύµβασης θα δεσµεύεται από τους όρους τήρησης του 
απορρήτου των πληροφοριών. Τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο θα 
εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη λήξη ισχύος ή λύση της σύµβασης. Σε 
περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων του εν λόγω άρθρου, η Α.Μ. έχει 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και θα αξιώσει την αποκατάσταση κάθε 
ζηµιάς που έχει υποστεί. 

 
31.2 Η Α.Μ. επέχει θέση υπεύθυνου επεξεργασίας σχετικά µε τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν στο 
πλαίσιο του διαγωνισµού και η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων γίνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα µπορούν 
να κοινοποιηθούν σε φορείς, στους οποίους η Α.Μ. αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριµένου έργου για λογαριασµό της, δηλαδή στους συµβούλους, τα 
υπηρεσιακά στελέχη και τους λοιπούς εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο 
της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου, στο πλαίσιο των νοµίµων 
δραστηριοτήτων τους καθώς και σε δηµόσιους φορείς και δικαστικές αρχές, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση 
των φακέλων προσφορών, η εκπλήρωση των εκ του νόµου υποχρεώσεων της 
Α.Μ., η ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων σχετικά µε την αξιολόγηση των 
υποβληθέντων φακέλων προσφορών τους, καθώς και η εν γένει ασφάλεια και 
προστασία των συναλλαγών. 

Τα φυσικά πρόσωπα που καταθέτουν φάκελο προσφοράς ως εκπρόσωποι 
µιας διαγωνιζόµενης ένωσης προσώπων, συγκατατίθενται στην επεξεργασία 
των ανωτέρω προσωπικών τους δεδοµένων για τους ορισθέντες σκοπούς και 
διατηρούν όλα τα εκ του νόµου δικαιώµατά τους περί πρόσβασης, διόρθωσης, 
εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης της συγκατάθεσής. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 32:  ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης που θα 
υπογραφεί είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα 
που απαιτείται να υποβληθούν κατά την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού θα είναι 
στην ελληνική γλώσσα.  
 
Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί πρωτότυπα σε άλλη, 
πλην της ελληνικής, γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική και θα υπερισχύει η Ελληνική.  
 
Για τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα κλπ. που θα κατατεθούν από 
τους ∆ιαγωνιζόµενους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 
εγγράφων, πλην των περιπτώσεων που σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας απαιτείται η υποβολή πρωτοτύπων εγγράφων. 
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Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή 
της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το 
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostille” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 
των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων 
(Ν.4194/2013). 
  
Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το σύνολο της γραπτής 
επικοινωνίας µεταξύ της Α.Μ. και του Αναδόχου θα διεξάγεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 33 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί και οι εξ’ αυτής ή επ’ ευκαιρία αυτής 
απορρέουσες εκατέρωθεν αξιώσεις, από τη στιγµή της ανάθεσης στον 
Ανάδοχο, θα διέπεται από τους όρους των τευχών και την Ελληνική νοµοθεσία, 
το Ν.4412/16 και από τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Αρµόδια είναι αποκλειστικά 
τα δικαστήρια της Αθήνας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 34 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ιαύγεια και καταχωρείται 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
Επίσης, το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης καταχωρείται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.M. 
(www.ametro.gr). 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α1 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

…………………………………………………………………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………… 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτοντος Φορέα1) 

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

(∆ιεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα2) 

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

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ……………………..…………….…….. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ……………………………………………………………....…......ευρώ4. 

υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:  

(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .........................................................…………………..…, 

ΑΦΜ: .............................. (διεύθυνση) ..........................................………………………, 
ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]:  

(πλήρη επωνυµία) …...........................................................................………………..…., 

ΑΦΜ: ............................... (διεύθυνση) ................................................…………………, 
ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο 

χρηµατικό ποσό αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς.  
4 Όπως υποσηµείωση 3. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή 
του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό) ..................... ∆ιακήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης “(τίτλος σύµβασης) 
…………………………………………………………………………………………………………”. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες

5 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α2 / SAMPLE A2 

 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE 

 
Issued by (Full name of the Credit Institution) 

………………………………………………………………………………………….  

Date of issuance: …………………………….. 

To: (Full name of the Awarding Body1 ) 

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

 (Address 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 
make use of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. 
Euro4 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, father’s 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: 
                                                
1 As specified in the Contract documents 
2 As specified in the Contract documents 
3 The amount of the Letter of Guarantee for participation in the tender is set in the contractual 
documents against a specific amount, it is written in full and in numbers in brackets.  
4 See footnote 3 
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“(title of Contract)…………....................................................................................................”. 
 
This guarantee covers only the obligations of the entity (-ies) (in favour of whom this 
guarantee is issued), as these ensue from the participation to the above tender procedure 
throughout its validity period.  
 
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

5 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 As per article 302, para. 4, Law 4412/16. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)  
…………………………………………………………..…………………………….  
 
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτοντος Φορέα1)  

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

(∆ιεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα2 ) 

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

.. 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού …………………………..……….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ……………………………………………………………...........ευρώ 4  

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]:  

(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .........................................................…………………..…, 

ΑΦΜ: .............................. (διεύθυνση) ..........................................………………………, 
ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]:  

(πλήρη επωνυµία) …...........................................................................………………..…., 

ΑΦΜ: ............................... (διεύθυνση) ................................................…………………, 
ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (διεύθυνση) .......................................................................... 

 (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

                                                
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3 Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 

συγκεκριµένο ποσό αναγράφεται Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. 
4 Όπως υποσηµείωση 3. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)………………………………………………………………………”, 
σύµφωνα µε την (αριθµό) .................................... ∆ιακήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες

 5 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και οποιαδήποτε 
διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.4 του Ν.4412/16. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Γ)  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Στοιχεία ∆ιαγωνιζοµένου: 
 
Επωνυµία: 

Έδρα: 
 
Α. ∆ηλώσεις 
 
Προκειµένου να διαµορφώσω (ή η εταιρεία που εκπροσωπώ να διαµορφώσει)1 την 
Οικονοµική Προσφορά µου/της για την παροχή του συνόλου των απαιτούµενων υπηρεσιών 
για την δηµοσίευση των πάσης φύσεως ανακοινώσεών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στον 
τύπο: 
 
α)  Έχω/ει µελετήσει µε προσοχή και έλαβα/ε  υπόψη µου/της όλους τους όρους του 

∆ιαγωνισµού.  
 
β) Έχω/ει ελέγξει και γνωρίσει καλά όλα τα στοιχεία και τις ειδικές συνθήκες που µπορούν να 

επηρεάσουν τις υπηρεσίες µου/της και έχω/ει λάβει υπόψη µου/της όλα τα στοιχεία αυτά 
στη διαµόρφωση της προσφοράς µου/της. 

 
γ) Έχω/ει λάβει υπόψη µου/της ότι : 
 

• Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης της Οικονοµικής Προσφοράς παραµένει 
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  

• Στην προσφερόµενη αµοιβή περιλαµβάνεται το κόστος για την πλήρη, ορθή κι 
έγκαιρη παροχή του συνόλου των απαιτούµενων υπηρεσιών για τη δηµοσίευση των 
πάσης φύσεως ανακοινώσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στον τύπο. Στο κόστος 
αυτό περιλαµβάνεται η αµοιβή και το κέρδος του Αναδόχου, καθώς και τα 
οποιαδήποτε γενικά ή εδικά έξοδά του. Επίσης περιλαµβάνονται οι αµοιβές και οι 
πάσης φύσεως µισθολογικές ή άλλες δαπάνες όλων των προσώπων που θα 
απασχοληθούν για την εκτέλεση της σύµβασης οι συναφείς δαπάνες για 
ασφαλιστικές εισφορές και εν γένει εργοδοτικές υποχρεώσεις, και οι κάθε είδους 
φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και 
γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που είναι απαραίτητη  για 
την πλήρη, εµπρόθεσµη και άρτια εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης σύµφωνα 
µε τους όρους της. 

• Στην προσφερόµενη αµοιβή, εκτός των άλλων, περιλαµβάνεται το κόστος εκπόνησης 
της µακέτας των κειµένων που πρόκειται να δηµοσιευτούν, οι οποίες θα υπόκεινται 
στον έλεγχο - διόρθωση και έγκριση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

• Στην προσφερόµενη αµοιβή, εκτός των άλλων, περιλαµβάνεται η οποιαδήποτε 
προµήθεια του Αναδόχου για την εκτέλεση των καταχωρήσεων και ανακοινώσεων.  

• Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εξαιρείται της καταβολής αγγελιόσηµου δυνάµει της διάταξης 
του Άρθρου 24 του Ν.3470/2006. 

• Η  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
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Β. Οικονοµική Προσφορά: 
 
Για την εκτέλεση της Σύµβασης µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης των πάσης 

φύσεως ανακοινώσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στον τύπο», όπως περιγράφεται στην 
∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα 
αναγραφόµενα στα παραπάνω τεύχη και προσφέρω το ακόλουθο τίµηµα: 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 

Περιγραφή 

ζητούµενης 

υπηρεσίας 

Προεκτιµώµενη 

δαπάνη για δύο (2) 

έτη 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%) 

(αριθµητικώς / ολογράφως) 

Προσφερόµενη 

Αµοιβή  

για δύο (2) έτη 

(µετά την έκπτωση) 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

(1) (2) (3) (4) = (2) - [(2)*(3)] 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

140.000,00 € 

 
   

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

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

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

 

 
 

 
              
 
 
 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 





 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

RFP-349/18 

A.Σ.: 67210  

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ RFP-349/18                           Σελ. 46 από 66 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (∆) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τον αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα (αφ) 
 
- Ονοµασία: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99201041] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193, ΑΘΗΝΑ, 

   ΤΚ 11525  
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
- Τηλέφωνο: 210-6792.246 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [kkarathanos@ametro.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ametro.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

       σχετικού CPV): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

    CPV: 22120000-7 «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ» 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες ή υπηρεσίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: RFP-349/18 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  
 

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: 
 

[……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηii; 

 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςiii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
iv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
κατωτέρω. 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα 

µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε 
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους 
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
v 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση

vi· 

2. δωροδοκία
vii,viii· 

3. απάτη
ix· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες
x·
 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xi· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xii.

 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xiv
 

 
Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
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[……][……][……][……]
xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)

xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxviii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωµή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης
xix

, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xx

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

 xxi
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxii

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiii : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxiv  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα

xxv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων
xxvi, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλειαxxviii κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα 
µε τα µέρη ΙΙ – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

iv
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

v
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

vii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

ix
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 
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xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

xiii
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xviii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xix
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxii

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvi
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxvii
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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