
 

  
  
 

                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

«ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΜΑΞΟΣΑΙΟΤ ΣΡΑΜ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ», RFP-360/19,          

Α.. 86960 

Αξ. Πξση.:  ALX - 71349         Αζήλα,  01 Οθησβξίνπ  2020 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525, εκείν επαθήο- 
Τπόςε: θαο Αηθ. αΐηε, Σει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν : ksaiti@ametro.gr 

ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο κειέηεο θαη 
εξγαζίεο έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, θαζώο θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη 
ηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνύλ: 

 Σελ θαηαζθεπή λένπ κεηαιιηθνύ θηηξίνπ/ζηεγάζηξνπ, αλνηθηνύ πεξηκεηξηθά, 

δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 70 m x 43 m, ζε λέν ρώξν εκβαδνύ 5 πεξίπνπ 

ζηξεκκάησλ, παξαθείκελν ζην πθηζηάκελν ακαμνζηάζην Σξακ, πνπ ζα 

εμππεξεηεί ηελ ελαπόζεζε είθνζη δύν (22) λέσλ νρεκάησλ Σξακ ζε 11 

παξάιιειεο λέεο ηξνρηέο ζε έξκα θαη ζε ζθπξόδεκα, κε ιεηηνπξγηθό κήθνο 

ελαπόζεζεο 2 νρεκάησλ ε θάζε κία. Οη λέεο ηξνρηέο ζα ζπλδεζνύλ κε ηηο 

πθηζηάκελεο ηξνρηέο ηνπ ακαμνζηαζίνπ κέζσ λέσλ ζηδεξνδξνκηθώλ 

δηαθιαδώζεσλ/αιιαγώλ ζηα άθξα απηώλ, ελώ ζα επεθηαζεί αληίζηνηρα θαη ν 

ελαέξηνο ξνεθόξνο αγσγόο 750 V DC γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θίλεζε ησλ 

ζπξκώλ ζηηο λέεο ηξνρηέο. Δλδηάκεζα ησλ ηξνρηώλ, θάησ από ην ζηέγαζηξν ζα 

θαηαζθεπαζζνύλ νη απαηηνύκελεο πιαηθόξκεο κηθξνύ ύςνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξόζβαζε γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ νρεκάησλ. Λόγσ ηεο 

επέθηαζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ απμεκέλνπ ζε αξηζκό 

ζηόινπ ησλ νρεκάησλ Σξακ, ζα απαηηεζεί επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε νξηζκέλσλ 

Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ ζην πθηζηάκελν 

ακαμνζηάζην. 

 Πξόζζεηεο εξγαζίεο εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ζπλεξγείνπ γηα ηε δεκηνπξγία 
δύν λέσλ νξπγκάησλ επίζθεςεο-επηζθεπώλ θαη θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 
αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ θαη ηελ 
πξνκήζεηα ησλ λέσλ ζπξκώλ. 
 

Οη εξγαζίεο/ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξώο ζηα ηεύρε ηεο ύκβαζεο. 

Οη Κσδηθνί CPV ηεο ύκβαζεο είλαη: 45234126-5, 45234127-2 θαη 45234128-9. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ ΔΗΓΗ κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία θαη κε ζθνπό ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο. Η 
Πξνθήξπμε ύκβαζεο δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζηνλ 
Διιεληθό Σύπν, αλαξηάηαη ζην πξόγξακκα “Γηαύγεηα” diavgeia.gov.gr θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (www.ametro.gr). Δπίζεο, ην ηεύρνο ηεο 
Γηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη όια ηα ηεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ αλαξηώληαη 
ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. 
(www.ametro.gr). 
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Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε επηαθόζηεο ελελήληα (790) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο από ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ύκβαζε. Η ζπλνιηθή 

πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 14.750.000,00€, ρσξίο ΦΠΑ. 

Σν Έξγν έρεη εληαρζεί ζηελ Πξάμε "Γπηηθή επέθηαζε ηνπ Σξακ ζηνλ Πεηξαηά - Β' 
Φάζε" πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Π. "ΑΣΣΙΚΗ" ηνπ 
ΔΠΑ 2014-2020 (Δλάξηζκν έξγν ΠΓΔ: 2016ΔΠ08510130). 

Πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν ύςνπο 10% επί ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, ρσξίο Αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 302 
ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
δηαθνζίσλ ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ Επξώ (295.000,00€), ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο Πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ.  

Ο Αλάδνρνο, νθείιεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύςνπο  5%  επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα 

ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα Οδνπνηίαο, Ηιεθηξνκεραλνινγηθά θαη Οηθνδνκηθά 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 20 ηεο Γηαθήξπμεο.  

Δπίζεκε γιώζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί 
είλαη ε ειιεληθή. 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  
βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ Ν. 4412/16. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ιήγεη ζηηο 18/11/2020 θαη ώξα 11:00 

π.κ. 

Η Πξνθήξπμε ηεο ζύκβαζεο απεζηάιε γηα δεκνζίεπζε ζηηο 28/09/2020 ζηελ 
Τπεξεζία Δθδόζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 
Με εθηίκεζε, 

 

Νηθόιανο Κνπξέηαο 

Δηεπζύλσλ ύκβνπινο & Αληηπξόεδξνο Δ.. 
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