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ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ - ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ ΦΟΡΔΑ 
 

1.1 Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Α.Δ.» θαη κε 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» (ζηε ζπλέρεηα αλαθεξφκελε σο Α.Μ.) 
ηδξχζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 1955/91. θνπφο ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1955/91, φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.3202/03 θαη κε ηα άξζξα 121 θαη 145 ηνπ 
Ν.4070/12 είλαη κεηαμχ άιισλ ε κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε 
θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ 
Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη 
Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (εθηφο απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ), θαζψο 
θαη ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/16 θαη πξνζθαιεί ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο κέζσ ηνπ 
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Πξνζαξηήκαηα 
απηήο, γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ ηεο ζχκβαζεο «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε 
αεξφςπθηνπ ςχθηε ζην θηίξην ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.». 
  

1.2 Αλαζέησλ Φνξέαο θαη Κχξηνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί είλαη ε 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ΑΜ). 
   

Δπσλπκία ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Α.Δ. 

Σαρ. Γηεύζπλζε Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193 

Πόιε Αζήλα 

Σαρ. Κώδηθαο 11525 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο Κσλζηαληίλνο Καξαζάλνο 

Σειέθσλν 210 6792.246 

Φαμ 210 6726.126 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Φνξέα 
(Nuts) 

EL 30 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή ηνπ 
ηφπνπ εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο (Nuts) 
 

EL 30 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΚΧΓΙΚΟ CPV 
 

2.1 ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε κε πθηζηάκελα δίθηπα ζσιελψζεσλ 
θαη ειεθηξηθφ πίλαθα, δνθηκέο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζπλαθείο εξγαζίεο θαη 
ζπληήξεζε ηξηψλ (3) εηψλ αεξφςπθηνπ ςχθηε ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην δψκα 
/ ηαξάηζα ηνπ 3νπ νξφθνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ (ΑΜ) επί ηεο Λ. 
Μεζνγείσλ 191-193. Σν κεράλεκα ζα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη 
ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Ο ππάξρσλ ςχθηεο ηνπ θηηξίνπ απνκαθξχλζεθε ιφγσ βιάβεο θαη ζηε ζέζε 
απηή έρεη ηνπνζεηεζεί πξνζσξηλά ελνηθηαζκέλνο ςχθηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ςπθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ. 
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πλεπψο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν δηαζέζηκνο ρψξνο θαη ε ππνδνκή ζην 
δάπεδν ηεο ηαξάηζαο ηνπ 3

νπ
 νξφθνπ κε εηδηθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή / πιαίζην 

θαη πξφζζεηε πθηζηάκελε πιάθα ζθπξνδέκαηνο πνπ θαηαλέκνπλ ηα ζηαηηθά 
θνξηία ηνπ ςχθηε ζην ζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ θηηξίνπ.  

Θα απαηηεζεί αξρηθά ε απνκάθξπλζε ηνπ ελνηθηαζκέλνπ ςχθηε κέζσ γεξαλνχ 
θαη ε αζθαιήο κεηαθνξά ηνπ, ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο, ζηνλ 
ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε ΑΜ. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ ςχθηε, νη 
πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Θα απαηηεζεί 
ζπληνληζκφο ζηελ εγθαηάζηαζε / ρσξνζέηεζε ηνπ λένπ ςχθηε ζε ζπληνληζκφ 
κε ηνλ πθηζηάκελν Η/Μ εμνπιηζκφ ζην δψκα / ηαξάηζα. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε 
είλαη πηζαλή ε απνμήισζε πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ (βάλεο, ζσιελψζεηο, 
θαισδηψζεηο θιπ), ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
ςχθηε, είηε ιφγσ θζνξάο ησλ πιηθψλ είηε ιφγσ κε ζπκβαηφηεηαο δηακέηξσλ 
ζσιελψζεσλ, θαισδηψζεσλ παξνρήο ηζρχνο, θηι. 

Ο λένο ςχθηεο ζα ζπλδεζεί ζηνλ πθηζηάκελν ειεθηξηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ήδε 
ηξνθνδνηεί ηνλ πθηζηάκελν ςχθηε. ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο 
– ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα, ζα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 
ζπλδέζεηο ησλ απηνκαηηζκψλ ηνπ λένπ ςχθηε. Όιεο νη απαηηνχκελεο λέεο 
θαισδηψζεηο ηζρχνο θαη ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

Πξφζζεηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ςχθηε ζα απαηηεζεί ζπκπιήξσζε 
ηεο πεξηκεηξηθήο ερναπνξξφθεζεο / ερναπφζβεζεο κε θαηάιιεια παλέια 
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Σεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο». 

Σα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνο 
εγθαηάζηαζε λένπ ςχθηε φιεο νη λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο ζσιελψζεηο θαη 
θαισδηψζεηο θαη ηα πιηθά ηνπο, φπσο θαη ηα πιηθά ηεο ερναπφζβεζεο ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Αηηηθφ Μεηξφ ε νπνία ζα ηα ζρνιηάζεη εάλ απαηηείηαη θαη 
ηειηθά ζα ηα εγθξίλεη πξηλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ ςχθηε.  

Μηθξέο απνθιίζεηο απφ ηα πξνδηαγξαθφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη επηδφζεηο, 
κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν αιιά ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ 
ηελ Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ ρψξν γηα ελεκέξσζε ελψ ηα 
πθηζηάκελα ζρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά (κε ηνλ αξρηθφ ςχθηε πνπ 
αζηφρεζε) είλαη επίζεο ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

2.2 Αλαιπηηθφηεξα ην αληηθείκελν θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ηεχρνο θαη ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο». 

 

2.3 Ο Κσδηθόο CPV ηεο χκβαζεο είλαη: 42500000-1 «Δμνπιηζκφο ςχμεο θαη 
αεξηζκνχ».   
  

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Ο ηίηινο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  

ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.”». 
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Ο ηίηινο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπο θαθέινπο θαη 
ππνθαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη γεληθά ζε φια ηα έγγξαθα πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ 

Κσδηθό Αλαθνξάο RFP - 387 / 20. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

 

4.1 Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 264 ηνπ Ν. 4412/16. Οη Γηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

4.2 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ 
Ν4412/16. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ - ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ππνινγίδεηαη ζε εθαηό 

είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, 
δνθηκή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Μεραλήκαηνο θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε 
φισλ ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ. 
 
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε 
βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα εγθαηαζηήζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) 
εηψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

 

6.1 Η εθηηκψκελε αμία ηεο χκβαζεο αλέξρεηαη ζε εθαηό ρηιηάδεο Δπξώ 

(100.000,00 €)  ρσξίο ΦΠΑ. 

 Οη δηαγσληδφκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο 
Πξνζθνξά βάζεη ηεο παξαπάλσ εθηηκψκελεο αμίαο ηεο χκβαζεο, ε νπνία 
είλαη δεζκεπηηθή θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Γηαγσληδνκέλνπο λα ηελ ππεξβνχλ 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
 

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

6.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηεο χκβαζεο 
 

6.4 Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν χςνπο κέρξη 

20% (είθνζη ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. Η 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πξνθαηαβνιή απηή ζα είλαη πξναηξεηηθή. Γηα ηε ρνξήγεζή ηεο απαηηείηαη 
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 ηεο 
παξνχζαο. 
 

6.5 Η πξνθαηαβνιή ζα απνζβέλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο 
 

6.6 Η Τπεξεζία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί απφ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

7.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ αζθνχλ 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο απφ ην θαηαζηαηηθφ 
ησλ νπνίσλ ζαθέζηαηα πξνθχπηεη φηη ε πξνκήζεηα ησλ δεηνπκέλσλ πξντφλησλ 
εληάζζεηαη ζηνλ εηαηξηθφ ηνπο ζθνπφ, νηθνλνκηθνί θνξείο κεκνλσκέλνη ή ζε 
έλσζε απηψλ θαη νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε: 

α) θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο ή 

β) θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαιχπηεηαη 
απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 
ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ Γ ή 

δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε, ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

θαη 

πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

7.2 Ο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ είηε 

κεκνλσκέλα είηε σο κέινο κηαο θαη κφλν έλσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

απνθιείνληαη όιεο νη ελώζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην θνηλό κέινο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ νη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηε κνξθή ελψζεσλ 
δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ ηχπν. Όκσο, ε έλσζε 
πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, λα θαηαζέζεη 
ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ απφθαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ θάζε κέινπο 
γηα ηε ζχζηαζε ζχκπξαμεο ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηε ζχζηαζε 
θνηλνπξαμίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. 

ε θάζε πεξίπησζε απφ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπζηάζεσο ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλχεηαη φηη ηα κέιε ησλ ελψζεσλ επζχλνληαη έθαζηνο έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ λφκνπ, αιιειεγγχσο, αδηαηξέησο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΓΓΤΗΔΙ  

 

8.1 Γεληθνί Όξνη 
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Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη πξνο φθεινο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ κε 
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` 
θαη γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα/αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. σο πξνο 
ηελ εγθπξφηεηα ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ πκκεηνρήο, κε απνζηνιή 
ζρεηηθήο επηζηνιήο πξνο ηνπο εθδφηεο απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ 
εγγξάθσο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν απηφ 
πξνθχςεη θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
πκκεηνρήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία θαη ζα ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. 
Ο ίδηνο έιεγρνο ζα γίλεη θαη κε ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ε θαηάζεζε άθπξεο, ςεπδνχο ή πιαζηήο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο ν Αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ζα ππνβάιιεηαη κελπηήξηα 
αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. 

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη ξεηέο, αλέθθιεηεο, άλεπ φξσλ θαη πιεξσηέεο 
κε ηελ πξψηε απαίηεζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., σο απηνθεηιέηεο θαη 
πξσηνθεηιέηεο, κε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, 
 
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη εηζπξαθηέεο θαη πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα θαη 
νπνηαδήπνηε δηαθνξά επ‟ απηψλ ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία 
ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 

 

8.2  Δγγύεζε πκκεηνρήο 
 

8.2.1 Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 
θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο χςνπο 

δύν ρηιηάδσλ ΔΤΡΧ (2.000,00 €), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, 
κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

8.2.2  ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο 
πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη 
δπλαηφλ λα εθδνζνχλ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο, νη νπνίεο 
ζα θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγγχεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη νη Δγγπεηηθέο απηέο Δπηζηνιέο ζα εθδνζνχλ ε θάζε κία ππέξ φισλ ησλ 
κειψλ ηεο έλσζεο θαη φρη ππέξ κεκνλσκέλσλ κειψλ μερσξηζηά. 

 
8.2.3  Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην Τπφδεηγκα Α 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ 
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ειιεληθή γιψζζα γηαηί ην εθδνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ιεηηνπξγεί ζηελ 
Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 
θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 
 

8.2.4 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηαθνζίσλ ελελήληα (390) εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, 
λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ 
ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11.6 ηεο παξνχζαο. 

 
8.2.5 ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαηεζείζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα θαιέζεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, εληφο 
πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ ζηελ πξφζθιεζε ηεο 
Δπηηξνπήο, απνθιείνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 
 

8.2.6  Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ γίλεηαη δεθηή. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ δελ ζα 
ζπκκνξθσζεί απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία. 
 

8.2.7  Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνλ αλαθεξπρζέληα 
Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο 
απαηηνχκελεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. 

 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη άηνθα ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθέξνληεο, κεηά: 

 
(α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

(β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ 
πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,  

 
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 
α)   ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη κε αλαλέσζεο απηήο 
 
θαη 
 
β) απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη 
ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ 
απνξξηθζεί ακεηαθιήησο. 
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8.2.8  Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά 
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη 
εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή αλ παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 
πιεξνθνξίεο, ή δελ ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηεο 
παξνχζαο, νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 

 

8.3 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο  

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο χςνπο 5% επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α.. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ ζα εθδψζεη ν Αλάδνρνο ζα 
είλαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλε κε ην Τπφδεηγκα Β ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Β) ηεο 
παξνχζαο. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εγγπάηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ρσξίο 
θακία δηάθξηζε ηελ νθεηιφκελε, πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε πηζηή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ, 
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο χκβαζεο. Η αλσηέξσ Δγγχεζε θαιχπηεη 
θάζε απαίηεζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα 
παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο, είηε γηα κε πξνζήθνπζα 
πξαγκάησζή ηεο, είηε γηα απαίηεζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ απφ ηελ επηβνιή 
πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, είηε γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Η 
Δγγχεζε φκσο απηή δελ εμαληιεί ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ζε πεξίπησζε πνπ απηή ππνζηεί δεκία κεγαιχηεξε ηνπ 
πνζνχ ηεο Δγγχεζεο. 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
κε έγγξαθε δήισζή ηεο πξνο ηνλ θνξέα πνπ ηελ εμέδσζε ηελ Καηάπησζε Όινπ 
ή Μέξνπο ηνπ Πνζνχ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ηεο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
παξνχζα χκβαζε θαη πνπ νθείινληαη ζηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα ηζρχεη θαη ζα παξακέλεη ζε ηζρχ θαη 
ελέξγεηα κέρξη λα νινθιεξσζνχλ ηθαλνπνηεηηθά φιεο νη απαηηήζεηο ηεο 
χκβαζεο. 

Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο απνδίδεηαη άηνθα ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

 

8.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο 
 
 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. 

Καηά ηνλ ρξφλν εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ήηνη ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηε ζπληήξεζε θαη 
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 26 ηεο παξνχζαο.  

 
 Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξφλνπ εγγπεκέλεο 
ιεηηνπξγίαο (ηξία (3) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή). Η ελ ιφγσ εγγχεζε 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

 





 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ 

ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

RFP-387/20 

A..:100913 

 

 ει. 11 απφ 81 

8.5 Απνδέζκεπζε Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ Καιήο Δθηέιεζεο, Πξνθαηαβνιήο 

θαη Καιήο Λεηηνπξγίαο 
 

Οη Δγγπήζεηο Καιήο Δθηέιεζεο/ Πξνθαηαβνιήο απνδίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν 
κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο 
πξνκήζεηαο.  Γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαη έγθξηζε 
απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ. 
 
Δάλ ζην πξσηφθνιιν αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά 
ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Γηα ηελ 
απνδέζκεπζε ησλ ελ ιφγσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο απνδεζκεχεηαη κεηά ηε ζχληαμε ηνπ 
Πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γ.. ηεο ΑΜ.  Δπηζεκαίλεηαη, 
φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε,  γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ είλαη 
ε δηαπίζησζε ζπκκφξθσζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 
ινηπέο απαηηήζεηο, ζρεηηθψο κε ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο , απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΙ ΣΔΤΥΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΑΡΟΥΗ 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 

 

9.1 Σα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ  είλαη ηα αθφινπζα: 

α. ε παξνχζα Γηαθήξπμε, κε ηα πξνζαξηήκαηά ηεο,  

β. ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 

γ. ε Σερληθή Πεξηγξαθή  θαη Πξνδηαγξαθέο, 
  

 Σα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 

www.promitheus.gov.gr.  Δπίζεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 
αλαξηψληαη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη ην 
Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε επεμεξγάζηκε κνξθή.  

Δπηπιένλ ηα ηεχρε αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 

www.ametro.gr. 
 

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

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηηο 11/11/2020 θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ 
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν. 

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




 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ 

ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

RFP-387/20 

A..:100913 

 

 ει. 12 απφ 81 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζα εθδψζεη Γηεπθξηληζηηθό 

Σεύρνο ην νπνίν ζα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηηο 26/11/2020 θαη ώξα 11:00 π.κ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
απαληήζεηο ζα δνζνχλ κφλν ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά. 

Σν αλσηέξσ Γηεπθξηληζηηθφ Σεχρνο αλαξηάηαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΜ (www.ametro.gr). 

ην Γηεπθξηληζηηθφ ηεχρνο είλαη επίζεο δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ βειηηψζεηο, 
ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλήζεηο επί ησλ φξσλ ησλ Σεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 
πνπ ηπρφλ αλαθχςεη φηη απαηηνχληαη. Οη δηεπθξηλήζεηο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
ηεχρνπο ζπκπιεξψλνπλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πιεξνθνξίεο, απφςεηο θιπ νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δελ είλαη δεζκεπηηθέο θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα 
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο κφλν ηα πεξηερφκελα ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ηε ζρεηηθή επ‟ απηψλ επίζεκε αιιεινγξαθία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10  ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

 

10.1 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ιήγεη ζηηο: 

02/12/2020  εκέξα  Σεηάξηε  θαη  ώξα 11:00 π.κ. 

Δθπξφζεζκε ππνβνιή πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 
 

10.2 Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ Τπνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

– Σερληθή Πξνζθνξά» ζα γίλεη ζηηο 03/12/2020 θαη  ώξα 11:00 π.µ. 
 
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ Τπνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζα 
γίλεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

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

 

11.2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ειεθηξνληθά, ζε κνξθή αξρείνπ 
ηχπνπ “pdf”, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΗΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 
10.1 ηεο παξνχζαο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Απφθαζεο 56902/215/02.06.2017 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο επηβεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 

http://www.ametro.gr/
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κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. 
 
Δπίζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή, ή πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
(Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr), αθνινπζψληαο ηελ 
θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 
56902/215/02.06.2017 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. 

 

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

(α) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 14 θαη 15 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο).  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ελ ιφγσ Τπνθαθέινπ ππνβάιινληαη επί 

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

θαη 

 (β) έλαο (Τπν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
(πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 16 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο). 

*(Υπν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηόκελσλ αξρείσλ ζην ζύζηεκα. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Γηαγσληδφκελν ζεκαίλνληαη απφ 
απηφλ, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
257 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιεη ζηνλ νηθείν 
(ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε ηε κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 
αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίαο, σο ζπλεκκέλν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ 
ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, 
ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 

11.4 Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο 

άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (ππνβνιή 

ζην πξσηόθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη 15:00), ζε έληππε κνξθή 
θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά: ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα 
έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

  Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε 





 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ 

ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

RFP-387/20 

A..:100913 

 

 ει. 14 απφ 81 

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

 Δηδηθόηεξα, ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ Τπνθαθέιινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

Πξνζθνξά», πξνθύπηεη όηη ζε έληππε κνξθή απαηηείηαη λα ππνβιεζεί 

κόλν ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε πξσηόηππε κνξθή. 
 

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη ζπλνδεχνληαη απφ 
έγγξαθν ηνπ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 
ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά. Ο ζρεηηθφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ 

έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο - Σερληθήο 

Πξνζθνξάο», ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ εηηθέηα θαη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή εθηφο θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα 
πξσηνθνιιεζεί θαηά ηελ άθημή ηνπ. 

 

 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΝΣΤΠΑ  

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Επσλπκία Δηαγσληδόκελνπ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ 

ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 (Κσδηθόο αλαθνξάο: RFP - 387 / 20) 

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

115 25 – Αζήλα 
 

Τπόςε: ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

< ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ > 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο θέξνπλ απνθιεηζηηθά 
ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ «Δπηκέξνπο Έληππα 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο» απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηελ πξνζεζκία πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ. 
 

Δθπξόζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε 

έληππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε 
απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Οη εθπξφζεζκνη θάθεινη επηζηξέθνληαη 
ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

11.5 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα πνπ ζα είλαη επίζεκε 
γιψζζα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηεο παξνχζαο. 
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11.6 Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηαθνζίσλ εμήληα (360) εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί κφλν εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., γηα φζν ρξφλν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο 
κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί 
παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη 

11.7 Γελ επηηξέπεηαη, ε ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε 

ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ  
 

12.1 Κάζε δηαγσληδφκελνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ απνδεηρζεί ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κε άιιν ηξφπν φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαγξάθσλ απφ 12.1.1 έσο 12.1.6 ηεο 

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

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

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

o ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
αθνξά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

o ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

12.1.1 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 
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γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42). 

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

12.1.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.2803/2000 (Α  48). 

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

12.1.5 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11. 2005 ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν.3691/2008 (Α‟ 166). 

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

εο
 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

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

 

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

 
12.2.1 Δάλ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 

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

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

12.2.3  Δάλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Ε. γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 
κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο:  
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  α) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 
(Β' 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, 
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή  

  β) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ 
δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

 Οη ππφ α΄ θαη β΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ. 

12.2.4  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 12.2.1 θαη 12.2.2 αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

12.2.5 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 12.2.1 θαη 12.2.2 ν απνθιεηζκφο απηφο παχεη λα 
εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο. 

 

12.3 Δπίζεο θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο κπνξεί λα απνθιεηζζεί  απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 

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

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

12.3.3 Δάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3959/11, ππάξρνπλ  
επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

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

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

12.3.6 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
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πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο. 

12.3.7 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην άξζξν 21 ηεο παξνχζεο. 

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

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

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

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

 
12.3.12 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 12.1.1 έσο 12.1.6, 12.2.3 θαη 12.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 
ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 
απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 
έρεη απνθιεηζηεί, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 
ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

 

12.4 Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν Γηαγσληδφκελνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/16, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 14.2 ηεο παξνχζαο, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαη 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.  
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  Ο Γηαγσληδόκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο ππνρξενύηαη, πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη όια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

γηα ηα νπνία ππέβαιε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ), όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνύζαο. 

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

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΔΛΑΥΙΣΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ   

 
Οη Γηαγσληδφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Χο πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, απνηειεί ην  

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ «πξνζσξηλφ 
αλάδνρν» ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 21.3 ηεο παξνχζαο.  

 

13.1 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 

13.1.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
χκβαζεο.   

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη 
ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Δηδηθόηεξα, νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

ε πεξίπησζε έλσζεο, ε σο άλσ  ππνρξέσζε, ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο.  
 

13.2 Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηαο (Παξόκνηα Δκπεηξία) 
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ παξφκνηα εκπεηξία κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. Χο παξφκνηα 
εκπεηξία, ζεσξείηαη λα έρνπλ παξαδψζεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζχκβαζε 
πξνκήζεηαο, ε νπνία λα αθνξά πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 
εμνπιηζκνχ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ,  θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (απφ 2015 έσο 
θαη 2020).  
ε πεξίπησζε έλσζεο, ε ππφςε εκπεηξία κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ έλα 
ηνπιάρηζην κέινο ηεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 

ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβιεζνχλ ηα θάησζη 
ζηνηρεία: 
 

14.1 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ “pdf” θαη ππνρξενχληαη λα 
ηελ ππνβάινπλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξφκελα ζην άξζξν 11.4 ηεο παξνχζαο. 

Γηαγσληδόκελνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 

απνθιείνληαη από ην Γηαγσληζκό ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ππνθαθέινπ ηνπο. 

 

  14.2 Α) Tν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), ηνπ άξζξνπ 
79 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάινπλ 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ, ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα Δ2 ηεο παξνχζαο, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε 
κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΗΓΗ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) 
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη   
απφ θάζε έλα απφ ηα σο άλσ πξφζσπα ή απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Ν4412/2016. Χο 
εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ, λνείηαη 
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή 
ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη 
έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
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Δθ‟ φζνλ ν Γηαγσληδφκελνο επηθαιείηαη πόξνπο ηξίησλ θαιείηαη λα ππνβάιιεη 
ην ΣΔΤΓ ησλ ηξίησλ, ζχκθσλα θαη κε φζα νξίδνληαη, εηδηθά γηα ηνπο ηξίηνπο, 
ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο. 

14.3 Β) Η Γήισζε ηνπ Τπνδείγκαηνο Γ1 «Γήισζε πγθαηάζεζεο Δπεμεξγαζίαο 
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα» ρσξηζηά απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα θαη 
ππνγεγξακκέλε ειεθηξνληθά απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. ε πεξίπησζε 
έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεηαη ε Γήισζε πγθαηάζεζεο 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
 

14.4 Η Σερληθή πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 
 
Πξνζθνξά πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαπάλσ ή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 
δεηνχκελα κε ηελ παξνχζα, δε ιακβάλεηαη ππφςε, νη δε Γηαγσληδφκελνη 

απνθιείνληαη απφ ηνλ Γηαγσληζκφ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

15.1 ηνλ Τπνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβιεζεί ε Σερληθή 
Πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ.  
 

15.2 Πεξηερόκελν Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 

Η Σερληθή Πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή “pdf”, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν “pdf”. 

Δπίζεο ν πξνζθέξσλ ζηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο επηζπλάπηεη, 
ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν (ζε κνξθή “pdf”), ηελ παξαθάησ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε 
απφ ηνλ ίδην ην δηαγσληδφκελν (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή ην 
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο ρσξίο λα 
απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε 
ηερληθή πξνζθνξά ζεσξείηαη αλππφζηαηε. 

πγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ζα δειψλεηαη φηη: 

1. Σν κεράλεκα ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα είλαη 
θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζχκθσλα κε ηηο ηεζείζεο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ.   

2. Ο πξνζθέξσλ ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, ζέζεο 
ζε ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηπρφλ βιαβψλ ηνπ 
κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) έηε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ θαη 
ηεξψληαο ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
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15.3 Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 
 

Η Σερληθή πξνζθνξά ειέγρεηαη κφλν γηα ηελ πιεξφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
18 ηεο παξνχζαο.  

Καηά ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. δχλαηαη λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο δηαγσληδφκελνπο, λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα 
ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ππνβάιιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, 
ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 310 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 

16.1 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ 
ζηνλ Τπνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή “pdf”, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή 
ην λφκηκν εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. Σα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 
ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν “pdf”. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα επηζπλάςεη επίζεο ζε 

μερσξηζηό ειεθηξνληθό αξρείν ην «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο» ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (Γήισζε θαη Πίλαθα Πξνζθνξάο) 
ζπκπιεξσκέλν, ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ζα 
πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε 
πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζεσξείηαη αλππφζηαηε θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη. 
 

   Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
 

α) Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα δνζνύλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 

αληίζηνηρν πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ. 
 
β) ε πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ηηκήο 

ζην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε αλαγξαθή.  
 
γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 
νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα 
ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
δ) Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε, δηαγξαθή, παξαπνκπή ή γεληθά αιινίσζε ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ Δληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή θαη δηαηχπσζε ζρνιίσλ 
ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζε απηφ, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ 
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Γηαγσληζκνχ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ πνπ ηηο δηαηππψλεη.  

 
Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνζθεξφκελα πνζά ν ΦΠΑ, ν νπνίνο βαξχλεη ηελ 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Σα πξνζθεξφκελα πνζά ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΧ. 

 

16.2 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηξηαθόζηεο 

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

αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 ΦΑΔΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 
 

17.1 Γεληθά 
 

Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη απφ ηελ αξκφδηα πηζηνπνηεκέλε ζην ζχζηεκα 
ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ 
ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο 
εηζήγεζεο ζην Γ.. ηεο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα ζα γλσκνδνηεί γηα 
θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο έσο ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ 
γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εμέηαζε ηπρφλ 
πξνζθπγψλ απφ ηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.). 

 

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

17.2.1 1
ε 
Φάζε: Έιεγρνο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθψλ 

  Πξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδνκέλσλ.  
 
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 10.2 ηεο παξνχζεο, µέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο 
ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ακέζσο κεηά 
ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (Τπν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζζεθαλ. 
 
Καηφπηλ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία γηα θάζε δηαγσληδφκελν θαη απνθαζίδεη εάλ 
πιεξνχληαη νη ηεζέληεο φξνη ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε πνπ, απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη, φηη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ, απφ θάπνηνλ Γηαγσληδφκελν, 
δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ηφηε ν Γηαγσληδφκελνο απηφο 
απνθιείεηαη. Μεηά ηνλ έιεγρν ε Δπηηξνπή θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 





 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ 

ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

RFP-387/20 

A..:100913 

 

 ει. 24 απφ 81 

Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ Τπνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά», ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα 
δεηήζεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο επί 
ησλ ππνβιεζέλησλ θαη κφλν ζηνηρείσλ ηα νπνία νη Γηαγσληδφκελνη 
ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ εληφο επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
310 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηαγσληδφκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζε έληππε κνξθή ειιηπή ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο-δηεπθξηλίζεηο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ θαη 

δελ ζα δνζνχλ ή ζα δνζνχλ ειιηπείο απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
2
ε
 θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ Τπνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά», ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο 
1
εο

 Φάζεο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη πνίνη γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε 

θάζε θαη πνίνη αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο 1
εο

 θάζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ δελ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρσξάεη ζηελ επφκελε θάζε 
ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

Οη δηαγσληδφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 1εο θάζεο ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 2ε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ππνθαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. 

 
17.2.2 2

ε
 Φάζε: Απνζθξάγηζε Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη πλνιηθή Αμηνιφγεζε 

 
Οη ειεθηξνληθνί Τπνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά µέζσ ηεο αξκφδηαο, 
πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα, Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ησλ Τπνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη δηαγσληδφκελνη 
ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
(Τπν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» έθξηλε 
πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνζσξηλνχ κεηνδφηε (πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη ηελ επρέξεηα λα δεηήζεη 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, αλ πεξηέρνπλ αζάθεηεο ή 
ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 310 ηνπ Ν. 
4412/16. Οη Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα απαηηνχκελα 
εληφο επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ απφ ηελ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε 
γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα 
πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “επηθνηλσλία” ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ θάζεσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά» & «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξψλνληαη κε απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κε ηελ νπνία αλαδεηθλχεηαη Πξνζσξηλφο 
Μεηνδφηεο θαη ε νπνία καδί κε ηα ζρεηηθά Πξαθηηθά θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ.  

Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ρσξνχλ 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17.4 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαιεί 
ην δηαγσληδφκελν πνπ έρεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο θαη αλαδεηθλχεηαη Πξνζσξηλφο Μεηνδφηεο (Πξνζσξηλφο 
Αλάδνρνο), κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ λα θαηαζέζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζεο. 
 

17.3 Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαιείηαη 
ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο (πξνζσξηλφο Αλάδνρνο), ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε, ε νπνία ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, λα ππνβάιιεη µέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ “pdf” θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν µε ζήκαλζε 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
άξζξν 21. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ 
δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε 

θαη ζε έληππε κνξθή εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Σα αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηηο 15:00 ε ψξα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ 
δηαβηβαζηηθή επηζηνιή εθηφο θαθέινπ (πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαηά 
ηελ άθημή ηνπ). 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ηνπ 

κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, πξαγκαηνπνηείηαη δύν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε 
κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα 
ππνβιεζέληα θαη ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο 10-ήκεξεο 
πξνζεζκίαο αίηεκα πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα 
νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  ε 
Δπηηξνπή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
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103, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16. 

Η κε πξνζθφκηζε ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ησλ απαηηνχκελσλ 
πξσηφηππσλ ή αληηγξάθσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ή εάλ θαηά ηνλ 
έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή 
εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 12 ή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 13, ζπληζηνχλ ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπ κεηνδφηε, απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ θαη θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ηνπ, κε 
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/16. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 
ηηκήο ηεξνχκελεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 103 
ηνπ Ν.4412/16.  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (ΣΔΤΓ) φηη πιεξνί θαη νη 
νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κεηά ηε 
δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο/πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.2 ηεο παξνχζαο. 
 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 12 & 13 ηεο Γηαθήξπμεο ε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο χκβαζεο καηαηψλεηαη. 
 

 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ 
ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα σο άλσ νξηδφκελα θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε 
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί νξηζηηθά, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηαηέζεθαλ.  

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θνηλνπνηεί ειεθηξνληθά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν. Καηά ηεο σο άλσ 
απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο 
πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο επέξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
316 ηνπ Ν. 4412/16 σο αθνινχζσο: 

α) κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο ή, ζε πεξίπησζε άζθεζή ηεο, φηαλ παξέιζεη άπξαθηε ή 
πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. 
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θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 
Α.Δ.Π.Π., φηαλ εθδνζεί απφθαζε επη ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Ν.4412/16. 

β) Δθφζνλ ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ππνβάιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 
Τπεχζπλε Γήισζε, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. ηελ Τπεχζπλε Γήισζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν. 4412/16, δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ επέιζεη 
ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ 
Ν.4412/16 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Η Τπεχζπλε Γήισζε 
ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ 
ζπλνδεχεη ηε χκβαζε. 

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαηαθχξσζεο θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εληόο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο. Η ελ 
ιφγσ θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ Ν. 
4412/16. 
 

17.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 
 
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ 
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ»  (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/16, 
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

 
 

Άξζξν 18  ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα εμεηάζεη κφλν ηε ζπκκφξθσζε ησλ Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο (ζχζηεκα “pass-fail”). Η κε 
ζπκκφξθσζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ κε ηηο απαηηήζεηο, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηνλ απνθιεηζκό ηνπο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 ΔΠΙΚΛΗΗ ΠΟΡΧΝ ΣΡΙΣΧΝ 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 
επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερλννηθνλνκηθήο 
ηθαλφηεηαο θαζψο θαη ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ λ.4412/16, αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηθή 
θχζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ.  
 
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ λα είλαη δηαζέζηκε 
απφ ηνλ πξνζθέξνληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ 
ρξήζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη 
ηξίηνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 
 
ηνλ  ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά», νη 
πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. ησλ θνξέσλ, ηα πξνζφληα 
ησλ νπνίσλ επηθαινχληαη.  
 
ηα «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ ΣΔΤΓ θαη γηα ηνπο ηξίηνπο, φπσο αληηζηνίρσο πξνβιέπεηαη 
γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Δπίζεο, ζηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα πεξηιεθζεί απφθαζε ηνπ Γ.. ή 
ηνπ αξκφδηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε 
παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Η ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη 
λα εμεηδηθεχεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηε 
χκβαζε ζε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφλ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. λα 
πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη λα εθηηκήζεη ηε ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ θαη 
λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 
δέζκεπζεο. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίζηνηρε απφθαζε απφ ην αξκφδην 
θαηαζηαηηθφ φξγαλν ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξί απνδνρήο ηεο ζρεηηθήο 
επίθιεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, ε επίθιεζε δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 

Σα σο άλσ ζα ππνβιεζνχλ θαη γηα θάζε άιινλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ζα θάλνπλ 
ρξήζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο έζησ θαη αλ νη θνξείο απηνί 
είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ ηξίηνπ. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη 
ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο («ηξίηνο») ηελ εκπεηξία ηνπ νπνίνπ επηθαιείηαη ν 
πξνζθέξσλ δελ πιεξνί θξηηήξην επηινγήο ηεο παξνχζαο ή ζπληξέρνπλ γη‟ 
απηφλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/16, ηφηε ε  ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
αληηθαηαζηήζεη, γηα κία κφλν θνξά θαη εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο, ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν θνξέα πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο. ε πεξίπησζε 
πνπ ν πξνζθέξσλ δελ αληαπνθξηζεί ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία ή θαη ν 
δεχηεξνο πξνηεηλφκελνο θνξέαο δελ θαιχπηεη ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο 
ηφηε, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
 
Οη δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ, ζα 
απνηειέζνπλ πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
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ΑΡΘΡΟ 20 ΜΑΣΑΙΧΗ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

20.1 Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ηελ 
θαηαθχξσζή ηνπ απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 

20.2  Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κεηά απφ γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο, ζηηο 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε 
ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ιφγσ απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

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

 

20.3 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία 
επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

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

γ)  Αλ ιφγσ αλσηέξα βίαο δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

δ)  Δάλ ε πξνζθνξά θξηζεί κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 

ε)  Δάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη νη δηαγσληδφκελνη δελ δερηνχλ λα ηηο 
παξαηείλνπλ. 

 

20.4 Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κπνξεί λα αθπξσζεί κεξηθά ε 
δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη, ή λα αλακνξθσζεί αλάινγα ην απνηέιεζκα 
ηνπ απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ή λα απνθαζηζζεί απφ ην ίδην ην 
Γ.. ε επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε 
παξάιεηςε. 

 

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

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ 
θαιείηαη ν «Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο» λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17.3 ηεο παξνχζαο,  

 

21.1 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Άξζξνπ 12 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ» 
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21.1.1 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 12.1.1 έσο 12.1.6 ζα πξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα 

ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ 
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν Γηαγσληδφκελνο ή θάζε κέινπο ηνπ (ζε 
πεξίπησζε έλσζεο) 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. 
Δθφζνλ απηφο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα πνηληθά κεηξψα πξέπεη λα αθνξνχλ: 
 
- ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή Ι.Κ.Δ.),  

- ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), 

- ηα κέιε ηνπ Γ.. (ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ)  

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

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

21.1.2   α) Γηα ην ζηνηρείν ησλ άξζξσλ 12.2.1 θαη 12.2.2 γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζηεί ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ 
εθδίδνπλ νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 
ΔΦΚΑ ή ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα.   

  Γηα ηνπο αιινδαπνχο Γηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε 
πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο κέινο ή ε ε ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Γηαγσληδφκελνο. 

  β) Γηα ην ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ 12.2.3 απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί ην 
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Δθφζνλ ε έθδνζε 
ηνπ  αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ δελ είλαη εθηθηή ην πηζηνπνηεηηθνχ απηφ 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 80, παξ. 2 ηνπ 
Ν. 4412/16, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήσζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ 
έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

  Γηα ηνπο αιινδαπνχο δηαγσληδφκελνπο, απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε 
πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
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έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Γηαγσληδφκελνο. 

21.1.3 Σα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 12.3.2, γηα ηελ Διιάδα, απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά ησλ νηθείσλ Πξσηνδηθείσλ. Απφ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη 
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ επξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 
κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Η., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα δελ θέξνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. Δηδηθά ε κε αλαζηνιή ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απνδεηθλχεηαη κέζσ 
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Οη αιινδαπνί Γηαγσληδφκελνη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ 
12.3.2 πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ Γηθαζηηθή ή 
Γηνηθεηηθή Αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην 
θξάηνο κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 
πηζηνπνηεηηθφ ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απηφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα 
θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Γηαγσληδφκελνο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά 
απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

  Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα 
ππφςε πηζηνπνηεηηθά ησλ παξ. 21.1.1, 21.1.2 & 21.1.3. ε πξνζθνξά ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

21.1.4 Γηα ηελ πεξίπησζε 12.3.9 ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 
(Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ) πεξί κε 
δηάπξαμεο επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε 
πεηζαξρηθή πνηλή. Οη δηαγσληδφκελνη, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη 
πεηζαξρηθφο θνξέαο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη δελ ππάξρεη 
πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα. 

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

 
21.1.5 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 

12.3.8, 12.3.11 ζα πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππφθεηηαη ζε θακία ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο. 

 

21.2 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  
 
21.2.1 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν 

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

Πξνο δηεπθφιπλζε παξαηίζεηαη θαησηέξσ θαηάινγνο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ 
εγγξάθσλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ 
έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην: 

 ε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.):  

α) Φσηναληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ζεσξεκέλνπ 
απφ δεκφζηα αξρή, φπσο θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ην ΦΔΚ 
φπνπ έγηλε ε δεκνζίεπζή ηνπ, εάλ απαηηείηαη, άιισο ε αλαθνίλσζε 
θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΗ. 

β) ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ πξαθηηθνχ ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα ηνπ ηζρχνληνο 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο εάλ απαηηείηαη, άιισο ε αλαθνίλσζε 
θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΗ.  

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

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

α) Φσηναληίγξαθν ηνπ -ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο 
θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ην ΦΔΚ φπνπ έγηλε ε δεκνζίεπζή 
ηνπ εάλ απαηηείηαη άιισο ε αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΗ. 

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

 ε πεξίπησζε Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο, Οκνξξχζκσλ ή 
Δηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (I.K.E., Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 
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α) Φσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζεσξεκέλνπ απφ δεκφζηα 
αξρή θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαη αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην 
ΓΔΜΗ. 

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

 Γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα: 
 Φσηναληίγξαθν ηεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε ΓΟΤ θαη ησλ 

κεηαβνιψλ 

 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή χκπξαμεο ε σο άλσ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
λνκηκνπνίεζεο ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο 

21.2.2 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, 
νξγάλνπ απηήο) πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, κε ηελ νπνία ζα 
εγθξίλεηαη ν νξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ 
ή δήισζεο γηα ην Γηαγσληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή θαη ππνγξαθή ηεο 
πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ άιισλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο, ε σο άλσ απφθαζε νθείιεη λα πεξηιακβάλεη επί πιένλ 
γηα θάζε κέινο: 

 ηελ απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 

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

 ηε δήισζε φηη ζα επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη εμ‟ νινθιήξνπ ην θάζε έλα 
απφ απηά γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε απέλαληη 
ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 

 

21.3 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άξζξνπ 13 «Κξηηήξηα Δπηινγήο  
  

Ο πξνζσξηλφο Αλάδνρνο γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 13 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

21.3.1 Γηθαηνινγεηηθά θαηαιιειόιεηαο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 13.1 
 

Δάλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ 
Δπηκειεηήξην. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 7.1.γ θαη 7.1.δ ηεο παξνχζαο θαη ζηα θξάηε απηά ηεξνχληαη 
επαγγεικαηηθά κεηξψα πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. Δάλ ζηα θξάηε απηά δελ ηεξνχληαη ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη 
απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν 
θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 

21.3.2 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (Παξόκνηα 

Δκπεηξία) ηνπ άξζξνπ 13.2 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο Παξφκνηαο Δκπεηξίαο απαηηείηαη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ Αλάδνρν πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζπκβάζεηο 
παξφκνηνπ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13.2 ηεο παξνχζαο, 
ζπκπιεξσκέλνο κε ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 
ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, ηε δηάξθεηα θαζψο θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο.  

 
Ο πίλαθαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ 
φηη ηα ζηνηρεία πνπ δίδνληαη ζηνλ πίλαθα απηφλ είλαη πιήξε, αθξηβή θαη αιεζή.  

 
ε θάζε πεξίπησζε ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηα 
ζηνηρεία πνπ ζα ηεο ππνβιεζνχλ θαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ σο άλσ 
θαηάινγν, απεπζπλφκελε απεπζείαο ζηνλ εθάζηνηε πειάηε ηνπ. 

 

21.4 ε πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδφκελνη επηθαινχληαη θαη θάλνπλ ρξήζε ηεο 
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
19 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 307 ηνπ Ν.4412/16, νη ηξίηνη νθείινπλ λα 
ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 21.1, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 21.2 
& 21.3  (ηα ζρεηηθά κε ηελ επίθιεζε). 

 

21.5 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθώλ 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο φπσο νξίζζεθαλ ζηα 
άξζξα 7,12 θαη 13 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, 
θαηά ηε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 
χκβαζεο. πληζηάηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα κεξηκλνχλ εγθαίξσο γηα ηε 
έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δελ 
εμαζθαιίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ) πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη ηα αλσηέξσ. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο 
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα: 
α) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 21.1.1, 21.1.2Β & 21.1.3 πξέπεη λα έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 
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β) Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 21.1.2Α πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο λα 
έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

γ) Σα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο 
30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

δ) Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε) Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα θιπ. πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 
ηνπο δηαγσληδφκελνπο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή απιά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ. ρεηηθά κε ηηο επηθπξψζεηο αληηγξάθσλ, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14, πεξί θαηάξγεζεο ηεο 
ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 
πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απαηηείηαη ε ππνβνιή 
πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ.  

Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο αλαθέξεηαη ε ππνβνιή 
ππεχζπλεο δήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα κελ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε 
«Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86», ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε 
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο, γηα δε ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, 
δήισζε αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Χο ηέηνηα λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε, ή 
φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Γηαγσληδφκελνο.   

 ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα 
δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά 
απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 
ηεο δηαδηθαζίαο.  

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 
θξηζεί απαξαίηεην κεηά ηελ εμέηαζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ 
θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο 
ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηθαηνχηαη αλ ακθηβάιιεη, λα απεπζχλεηαη άκεζα ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 
ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ «Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ». Όηαλ νη 
πιεξνθνξίεο αθνξνχλ «Πξνζσξηλφ Αλάδνρν» εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο 
κέινο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ 
αξρψλ. Σν αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αθνξά λνκηθά ή/θαη 
θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ 
επηρείξεζεο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ, φπσο νξίδεη ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο 
εγθαηάζηαζεο.  

ε πεξίπησζε έλσζεο, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φισλ ησλ παξαπάλσ 
εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ, ηζρχνπλ γηα 
θάζε κέινο ρσξηζηά.  
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ΑΡΘΡΟ 22 ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 316 ηνπ Ν. 4412/16, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ζηνλ «Πξνζσξηλφ Αλάδνρν» θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Η χκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηεχρε, ηα νπνία νξίδνληαη σο 
ζπκβαηηθά, αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν, ε δε ζεηξά 
ηζρχνο απηψλ, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο, θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

 Σν Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ 

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Η Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο θαη ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ 
ηπρφλ εθδνζεί 

 Η Σερληθή Πεξηγξαθή  θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 
 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγείο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη:  

 

 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.3 ηεο 
παξνχζαο  

 Βεβαίσζε ηεο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 
ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηεο παξνχζαο. Σα 
πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 
εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ 
αζθαιίζηξσλ. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη, επίζεο, λα νξίζεη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο. Η απφθαζε δηνξηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ δήισζε 
απνδνρήο ηνπ εθπξνζψπνπ.  

Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη 
ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, 
ιήςε εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ θιπ). 

Η χκβαζε ππνγξάθεηαη, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 
εμνπζηνδνηεκέλν, θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο, εθπξφζσπν ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ, εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην, ν νπνίνο 
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Η 
χκβαζε επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ 
Δθπξφζσπν εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην. 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγείο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη:  
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22.1 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, είλαη Κνηλνπξαμία ή ύκπξαμε, ζα πξέπεη 
πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα 
ππνβάιεη πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο ή απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο χκπξαμεο αληίζηνηρα 
φπνπ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

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

2) Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία (ζχκπξαμε). 

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

4)  Ο νξηζκφο θπζηθνχ πξνζψπνπ σο θνηλνχ εθπξνζψπνπ (ηεο ζχκπξαμεο) 
θαη αλαπιεξσηή απηνχ,  απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

5) Όηη ηα κέιε ζα επζχλνληαη απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ην λφκν 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
χκβαζε. 

Οη νξηζκνί εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσηή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη ηεο χκπξαμεο  
ζα ζπλνδεχνληαη απφ δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. Ο δηνξηζκφο 
ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη 
λα είλαη ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ ππνβνιή 
ινγαξηαζκψλ, ιήςε εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 
 

22.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη εηαηξεία, νθείιεη επίζεο λα νξίζεη κε 
απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ηνλ εθπξφζσπφ ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. Η απφθαζε δηνξηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ δήισζε απνδνρήο 
ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ εθπξνζψπνπ. 

Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο 
αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε 
εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ).. 
 

22.3 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα 

πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε «Τπφδεηγκα Β» θαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο Γηαθήξπμεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ην 
πξσηφηππν ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο. 

 Δπηπιένλ πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζρέδηα ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πέληε 
(5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θαζψο επίζεο θαη βεβαίσζε ηεο 
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ή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηεο παξνχζαο.   
 

22.4 Αλ ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πεξάζεη άπξαθηε κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαθεξπρζέληνο Αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξά ην γεγνλφο φηη ζα 
έρεη θιεζεί, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη 
ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

παξνχζαο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηελ 
πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δχλαηαη λα αλαθεξχμεη 
Πξνζσξηλφ Αλάδνρν ηνλ δηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ 
θαηάηαμε πνπ έρεη ζπληάμεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη καηαίσζεο απηνχ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 
ηεο παξνχζαο) ρσξίο απηφ λα ζπληζηά ππνρξέσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 
απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 23 ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

23.1 Η επίβιεςε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ε παξαιαβή ηεο δηελεξγνχληαη απφ ηα 
γλσκνδνηηθά φξγαλα, ηα νπνία ζα νξηζζνχλ απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. πγθεθξηκέλα, ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα νξίζεη ηελ αξκφδηα 
Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, 
ηηο νπνίεο ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

Η Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 216 ηνπ 
Ν. 4412/16. Δπηπιένλ, ζα γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηε 
ζχκβαζε θαη ηδίσο επί ηπρφλ παξαηάζεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ιήςεο επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη 
έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο δελ 
αίξεη, νχηε κεηψλεη ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ ηνλ 
απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο ηνπ γηα παξαιείςεηο ή ζθάικαηα θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πνπ 
δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, πιήξε θαη εκπξφζεζκε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
Η παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο χκβαζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο ηεο χκβαζεο. 

Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο χκβαζεο ζα είλαη αξκφδηα γηα φια ηα ζέκαηα 
παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο έσο ηε ιήμε ηεο. πγθεθξηκέλα, ζα 
πινπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο παξαιαβέο, ζα ζπληάμεη ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια 
παξαιαβήο, ζα γλσκνδνηεί γηα ηελ έγθξηζή ηνπο ζην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., θαζψο θαη γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
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 Γελ πθίζηαηαη ζρέζε πξφζηηζεο θαηά ην άξζξν 922 ΑΚ κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ Αλαδφρνπ.  
 

23.2 Σα έγγξαθα ηεο χκβαζεο ζα θνηλνπνηνχληαη κε επηζηνιή απφ ηε Γηεχζπλζε 
Δπίβιεςεο ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ θαη αληηζηξφθσο. 
Κάζε επηζηνιή ζα απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο 
πνπ αλαγξάθεηαη ζηε χκβαζε. Ηκεξνκελία ιήςεο εγγξάθνπ απφ πιεπξάο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ 
Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο, ε 
νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζθξαγίδα πξσηνθφιινπ πνπ ζα 
ηίζεηαη ζηελ επηζηνιή. Οδεγίεο γηα ηνλ ηχπν ησλ επηζηνιψλ ζα δνζνχλ ζηνλ 
Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

24.1 Υξόλνο Παξάδνζεο – Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε  

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην κεράλεκα, λα ην εγθαηαζηήζεη, λα 
ην ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαη λα νινθιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, ζηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο 
παξνχζαο. 
 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεκα 
παξάηαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ρνξεγείηαη ε παξάηαζε, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ 
ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, ηφηε 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 
αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο 
λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηε Γηεχζπλζε Δπίβιεςεο πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

 

24.2 Παξάδνζε θαη Παξαιαβή πιηθψλ – Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ   

 
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζηα 
θεληξηθά γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ Αζήλα (Λεσθ. Μεζνγείσλ 
191-193, Σ.Κ. 115 25).  

Οη δαπάλεο κεηαθνξάο, θφξησζεο θαη εθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν 
νπνίνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη  ηα κέζα θαη ην αλάινγν πξνζσπηθφ γηα ηηο 
εξγαζίεο απηέο. Ο Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ησλ παξαδνηέσλ κέρξη θαη ηελ 
παξάδνζή ηνπο ζηνπο σο άλσ ρψξνπο ηεο εηαηξείαο.  

Η παξαιαβή θαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 15 εκεξψλ κεηά απφ ηελ 
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παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 
ζέζεο ζε ιεηηνπξγία) θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ινηπψλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 
 
H παξαιαβή γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 
παξνχζαο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 
έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν Αλάδνρνο.  
 
Η επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη 
πξσηφθνιια παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ 
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. Σα πξσηφθνιια 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Αλάδνρν. 
 
Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη παξνπζηάδνπλ απνθιείζεηο, 
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
απνθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί 
αηηηνινγεκέλα αλ νη αλαθεξφκελεο απνθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα 
ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζπλεπψο αλ κπνξεί απηφ λα θαιχςεη ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή κε 
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο 
ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 
χκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηφηε κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, απνξξίπηνληαη ηα παξαδνηέα. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ 
αλάδνρν. 
 

 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ κε 
άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 213 ηνπ Ν.43412/16.  
 

  Με ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, ν θίλδπλνο ηεο 
Πξνκήζεηαο κεηαβηβάδεηαη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., πιελ ηνπ θηλδχλνπ ηεο 
Πξνκήζεηαο γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο 
παξακέλεη ππεχζπλνο γηα απηέο κέρξη ηε ιήμε ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. 
Μεηά ηε ιήμε ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 692 θαη 693 ηνπ Αζηηθνχ Διιεληθνχ Κψδηθα θαη γηα ηπρφλ 
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θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ εζθαικέλε κειέηε, εγγελέο 
ειάηησκα, αζηνρία πιηθνχ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 
 

25.1  Πξνθαηαβνιή 

 
Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν χςνπο κέρξη 

20% (είθνζη ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ.  Γηα ηε 
ρνξήγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα.  Η πξνθαηαβνιή απηή είλαη πξναηξεηηθή 
θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ 
κπνξεί λα εθηειεζηεί ε θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο εάλ δελ έρνπλ εγθξηζεί ηα 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηεο παξνχζαο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη παξνρή ηζφπνζεο 
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο 
πξνθαηαβνιήο γηα ην πνζφ απηφ. Καηά ζπλέπεηα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη 
εγγχεζε πξνθαηαβνιήο γηα ηε δηαθνξά ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο 
εθηέιεζεο απφ απηφ ηεο πξνθαηαβνιήο. Η εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζα 
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β. 
 
Η παξαθξάηεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη απφ ηελ πιεξσκή πξνο ηνλ 
Αλάδνρν. Μαδί κε ηελ παξαθξάηεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ζα γίλεη θαη 
παξαθξάηεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. Οη ηφθνη ππνινγίδνληαη γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηξνχκελν ζε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήςε ηεο 
πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ.  
 
πλεπψο ε παξαθξάηεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ είλαη: 
 

Σ = Τ x Η x ε(%)/365 

 

Τ: Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο. 

 

Η: Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηζκνχ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ κεηξνχκελν 
ζε εκέξεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 

ε(%): επηηφθην ίζν κε ην ηζρχνλ επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ εμάκελεο δηάξθεηαο  πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο. 

 

25.2      Χο ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

25.3 Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη δελ ππφθεηηαη ζε θακία 
αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα νηνλδήπνηε ιφγν.  

  

25.4 ηε ζπκβαηηθή ακνηβή έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη πεξηιακβάλεηαη φιν ην θφζηνο 
θαη νη θάζε θχζεο θαη κνξθήο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε 
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ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δειαδή κηζζνί, άδεηεο, εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο, απνδεκηψζεηο, δψξα πξνζσπηθνχ, επηδφκαηα, ηπρφλ ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε, έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνχ ηα γεληθά έμνδα, νη δαπάλεο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην φθειφο ηνπ θαη γεληθά θάζε δαπάλε κε ξεηά 
θαηνλνκαδφκελε. Γεληθά, πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεφκελα κε ηε χκβαζε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. 

  

25.5            Ο Αλάδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. χκθσλα 
κε ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., γηα φιεο ηηο αγνξέο 
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ε εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη κε πίζησζε ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ αλαδφρνπ ή κε δίγξακκε επηηαγή ζηηο 15 - 20 ηνπ 
επφκελνπ κήλα, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρεη πξνεγεζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ εηδψλ 
απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 
Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ απαηηείηαη επίζεο ε πξνζθφκηζε, εθ κέξνπο 
ηνπ Αλαδφρνπ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: 

 Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ πιεξσκή 
ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 Σηκνιφγην ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη επίζεο νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη 
απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη δεηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε :  

 παξαθξάηεζε χςνπο 0,07%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο  γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΑΑΓΗΤ), ε νπνία βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν (παξ. 7, άξζξν 375, Ν.4412/16 
φπσο θάζε θνξά ηζρχεη). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη 
κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% 
επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 θξάηεζε 0,06%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηεο Αξρήο εμέηαζεο 
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ). Η ελ ιφγσ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε 
ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί 
ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 παξαθξάηεζε 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 
εθηφο ΦΠΑ, ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Η ελ ιφγσ θξάηεζε 
επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε 
πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε θξάηεζε πξνθχπηεη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο.  

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο 
εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπληάμεσλ, επαγγεικαηηθψλ, δεκνζίσλ ή άιισλ 
θνξέσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 26 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
 Ο ρξφλνο εγγχεζεο, νξίδεηαη ζε 2 ρξφληα, φπσο παξέρεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο, ν δε Αλάδνρνο είλαη επηπιένλ ππεχζπλνο γηα 
ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο (πξνιεπηηθή θαη δηνξζσηηθή) γηα 3 έηε 
ζπλνιηθά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 27 ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

27.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο πξηλ 
απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

  

27.2 Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη ε 
παξάδνζε ησλ Δγρεηξηδίσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο, φπσο πξνβιέπνληαη 
ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο».  

 

 

ΑΡΘΡΟ 28  ΓΟΚΙΜΔ ΚΑΙ ΘΔΗ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

28.1 Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη ζα ζέζεη ζε 
ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο «Σερληθή 
Πεξηγξαθή θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο». 

 
Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ δνθηκψλ θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ζα ηίζεληαη 
ζε γλψζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπο. 

 

28.2 Όιεο νη δνθηκέο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη είλαη 
αλαγθαίεο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε „‟ζέζε ζε ιεηηνπξγία‟‟ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
ηε ζχκβαζε.  

 
Ο Αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
Δγρεηξηδίσλ Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα 
κειινληηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29  ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

29.1 O Αλάδνρνο πξέπεη λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. O Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο 
ππεχζπλνο γηα ηελ πιεξφηεηα, πνηφηεηα, αληνρή, απφδνζε θαη θαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ παξαδνηένπ. 

 

.29.2 Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά, ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ηεο πγείαο θαη ζαλάηνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ή ηξίησλ πξνζψπσλ, ή 
δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί ζε νπνηνδήπνηε ηφπν πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα 
ζρεηηθή κε ηελ εθηεινχκελε ζχκβαζε. Δπνκέλσο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 
ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ 
γεγνλφησλ. 
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29.3 Ο Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηνπ ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γηα 
ηελ ζρέζε ηνπ κε απηνχο.  

 

29.4 Γελ ππάξρεη ζρέζε πξφζηεζεο κεηαμχ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη Αλαδφρνπ, 
ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. 

 

29.5 Αλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ππνρξεσζεί λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε γηα ιφγνπο νθεηιφκελνπο ζηηο αλσηέξσ αηηίεο, ην πνζφ ζα 
παξαθξαηείηαη απφ ην ιαβείλ ή ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30  ΑΦΑΛΙΔΙ 
 

30.1 Γεληθά  

O Αλάδνρνο, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη νη επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νθείιεη λα αζθαιίζεη 
ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζηε ζχκβαζε, ηα πιηθά, ηελ ίδηα ηελ 
πξνκήζεηα θαζψο θαη ηελ αζηηθή επζχλε, πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη εμ αηηίαο ή εμ 
αθνξκήο ηεο ζχκβαζεο, κε δηθή ηνπ επηκέιεηα θαη δαπάλεο, κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φζα πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν.  

Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία (κία ή πεξηζζφηεξεο) πνπ ζα επηιεγεί απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη θεξέγγπα, ψζηε λα παξέρεη ηα ερέγγπα 
γηα ηελ παξερφκελε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα αζθάιηζεο.  

Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη έδξα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε έδξα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο δελ βξίζθεηαη ζηελ 
Αζήλα, ζα πξέπεη λα έρεη λφκηκν γξαθείν – αληηπξνζσπεία ζηελ Αζήλα ή λα 
νξίζεη  αληίθιεην ζηελ Αζήλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 παξ. 4 
ηνπ Κ.Πνι.Γ.  

Η βεβαίσζε ηεο ή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο 
ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
ειεγρζεί. Σα πξσηφηππα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο, καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο ησλ 
αζθαιίζηξσλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ηξίησλ απαηηείηαη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ, πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε νπνησλδήπνηε απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, φπσο θαη θάζε 
αζθαιηζηήξην απαηηείηαη λα έρεη εγθξηζεί πξηλ απφ ηε έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο 
δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαιχπηεη. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πξέπεη λα 
ζπκθσλνχλ ππνρξεσηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έρεη δηθαίσκα λα ζπλάςεη 
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Μέρξη ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ έγθξηζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ απφ ηελ 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ νπδεκία θαηαβνιή κπνξεί λα πινπνηεζεί πξνο ηνλ Αλάδνρν 
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Καηά ηελ πεξίνδν εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζηηθήο 
επζχλεο έλαληη ηξίησλ, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο 
επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο απ‟ απηφλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, 
επηζθεπήο ή ζην πιαίζην ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ. 

Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ 

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα θαη ζπκβαηηθή ζρέζε, πνπ ηπρφλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζηνλ ΔΦΚΑ, 
φπσο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ, πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 
ζχκβαζε. Ο Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην 
πξνζσπηθφ απηφ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηε ζχκβαζε. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ην 
πξναλαθεξφκελν πξνζσπηθφ (εκεδαπφ ή αιινδαπφ) έλαληη αηπρεκάησλ, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνληαο ηελ εξγνδνηηθή ηνπ επζχλε. 
 

30.2 Αζθάιηζε πκβαηηθνύ Αληηθεηκέλνπ  
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πκβαηηθφ Αληηθείκελν θαηά ηα εμήο 
ζηάδηα: 

 

α) Καηά ην ηάδην ηεο Μεηαθνξάο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ απφ ηε 
ρψξα ή ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο κέρξη ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ Αζήλα, θαζψο θαη ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ ελνηθηαζκέλνπ ςχθηε κέζσ γεξαλνχ θαη ηε κεηαθνξά 
ηνπ ζηνλ ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ.. ην αζθαιηζηήξην 
ζα ηζρχεη ε ξήηξα Α‟ (Institute Cargo Clauses A - ALL RISK), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξεηξψλ Πνιέκνπ (Institute War Clauses 
Cargo) θαη Απεξγηψλ (Institute Strikes Clauses Cargo) , επηζεκαίλνληαο φηη 
ζα θαιχπηνληαη θαη ηπρφλ κεηαθνξηψζεηο.  

β) Από ηελ πξνζθόκηζε ηνπ πξώηνπ εμνπιηζκνύ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ Αζήλα κέρξη ηελ Έγθξηζε Πξσηνθφιινπ 
Οξηζηηθήο Παξαιαβήο.  

 
Αληηθείκελν αζθάιηζεο ζα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ πκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ (απαηηνχκελα ζπζηήκαηα, πιηθά, αληαιιαθηηθά εξγαιεία, 
ππεξεζίεο θιπ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο 
ζχκβαζεο. 

 

30.3 Αζθάιηζε θαηά Παληόο Κηλδύλνπ ην Έξγνπ, απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 
πξψηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. 

 

Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο απηήο είλαη: 
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Η ζπλνιηθή αμία ηεο χκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ 
ζπκπιεξσκάησλ ηεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηελ αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε πξαγκαηηθή αμία ηεο χκβαζεο θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη 
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο. Η αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη 
έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ 
νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (δειαδή αλσηέξα βία, 
ζεηζκνχο, αηχρεκα θαηά ηελ κεηαθνξά, ηπραία πεξηζηαηηθά, ιαλζαζκέλε κειέηε 
ή/θαη παξαγσγή/ ζπλαξκνιφγεζε πιηθψλ (MANUFACTURER‟S RISK, 
ειαηησκαηηθά πιηθά, ιαλζαζκέλε εξγαζία θιπ.), κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο, 
πνπ εμαηξνχληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε αζθαιηζηήξηα ΚΑΣΑ 
ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (πφιεκνο, εηζβνιή, αληαξζία, ιατθή εμέγεξζε, 
επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία 
θιπ.). 

 
Ο Αλάδνρνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιηζηεί γηα ηηο έκκεζεο θαη 

απνζεηηθέο δεκηέο, φπσο δηαθπγφληα θέξδε, απψιεηα ρξήζεο, θιπ., πνπ ζα 

πξνθιεζνύλ ζηνλ θνξέα ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
 

Οη αζθαιίζεηο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ θνηλνχ ζην 
φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 

 

Γηάξθεηα Αζθάιηζεο: Η επζχλε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο αξρίδεη, απφ ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπ πξψηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ Αζήλα, ιήγεη δε κε ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Οξηζηηθήο Παξαιαβήο. Σν ελ ιφγσ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ 
ΚΙΝΓΤΝΟΤ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν. 

 
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 
απέλαληη ζηνλ Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη ήδε θαηαβάιεη, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξεία λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ν εμήο εηδηθφο φξνο: 
 
ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 
πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε 
δεκηά απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην 
ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
Δθφζνλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ 
ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ 
είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν), ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ 
θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη 
ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη 
ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ». 

 
Η εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη‟ 
νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 
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πκθσλείηαη φηη νπνηνδήπνηε πνζφ δελ έρεη αζθαιηζζεί ή δελ αλαθηεζεί δπλάκεη 
ηνπ αλσηέξσ αζθαιηζηεξίνπ ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ θαιχπηεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο επζχλεο ηνπ θαηά ηε χκβαζε. 

 

30.4 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Απέλαληη ζε Σξίηνπο& Δξγνδνηηθή Δπζύλε  
απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξψηνπ απαηηνχκελνπ Δμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. 

 

1. Αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο Αζηηθήο Δπζύλεο έλαληη ηξίησλ απηήο είλαη ε 
θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ζε 
ηξίηνπο γηα: ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη πιηθέο 
δεκηέο ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά πνπ πξνμελνχληαη θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ, δνθηκψλ θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, 
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ, θαη δηαθφξσλ άιισλ 
ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζην 
πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην 

αζθαιηζηήξην ηελ θάιπςε ηεο Δξγνδνηηθήο ηνπ Δπζύλεο (Employers 
Liability) έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζ‟ φιε 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πεξηφδνπ αζθάιηζεο, 

 

Γηάξθεηα αζθάιηζεο: Η επζχλε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο αξρίδεη, απφ 
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξψηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. 
  

3. Σα όξηα απνδεκίσζεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ηξίησλ είλαη θαηά πεξηζηαηηθφ ηα αθφινπζα: 

 

  ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΧΝ 

 

α) Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ ή 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ ηξίησλ: 

   250.000 Δπξώ 

β) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, θαη’ άηνκν θαη αηύρεκα: 

   250.000 Δπξώ 

γ) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθό αηχρεκα, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 

  500.000 Δπξώ 

δ) Αλώηαην όξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιεηαο: 

   750.000 Δπξώ 

ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ (ππν-όξηα ηεο Γεληθήο Αζηηθήο επζύλεο) 

α) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, θαη’ άηνκν θαη αηύρεκα: 

   250.000 Δπξώ 
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β) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθό αηχρεκα, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 

  500.000 Δπξώ 

γ) Αλώηαην όξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιεηαο: 

   500.000 Δπξώ 

4. ην αζθαιηζηήξην απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο εηδηθνί όξνη: 
 

α) Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ 
ζχκβνπινί ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζεσξνχληαη ηξίηα 
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο 
δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο έλαληη αιιήισλ (cross liability). 

 
β) Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη 

νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ή ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην 
αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ.  

 
5. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ΑΣΣΙΚΟ 

ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ηνπο ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο πνπ ζα 
ηαμηδεχεη ζηε ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Πξνκήζεηαο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα 
αλαρσξεί απφ ηα γξαθεία ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή 
ηνπο ζε απηά θαη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο. 

 

30.5 Τπνρξεσηηθνί Όξνη 
 
 ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά νη αθφινπζνη  

φξνη: 
 

α) Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελε. 
 
β) Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αλάδνρνο» 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ Αλάδνρν γηα ην ππφςε έξγν, 
θαζψο επίζεο θαη νη Τπεξγνιάβνη θαη νη ππνπξνκεζεπηέο ηνπ 
αλαδφρνπ. 

 
γ)  Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δελ δχλαληαη λα αθπξσζνχλ, 

ηξνπνπνηεζνχλ ή ιήμνπλ ρσξίο ηε γξαπηή εηδνπνίεζε δηνξίαο εμήληα 
(60) εκεξψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
δ) Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά 

ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ησλ ππαιιήισλ, ζπκβνχισλ θαη 
ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή 
δεκία πξνέξρεηαη απφ πξάμε ή παξάιεηςε, ησλ πξνζψπσλ απηψλ, 
πνπ δελ νθείιεηαη ζε βαξεία ακέιεηα. 
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ε) ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην πκβαηηθφ Αληηθείκελν, ζε νπνηαδήπνηε 
θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ 
ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηα έμνδα 
αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 
ζη) Καιχπηεηαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα απνξξένπζα 

επζχλε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (επζχλε πξνζηήζαληνο). 
 

30.6 Γεληθνί Όξνη  

 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αζθαιίζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ  
παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 
α) Όια ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

   
β) Καηά ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιίζεσλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Καλνληζκψλ 
θιπ, πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο. 

 
γ) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη λα απνδεκηψλεη ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. έλαληη φισλ ησλ απσιεηψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ ηπρφλ ζα 
πξνέιζνπλ απφ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ή λα 
ηεξήζεη ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. Οη παξερφκελεο 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη, εμαηξέζεηο, 
απαιιαγέο θιπ ππφθεηληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 

 
δ) Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα 

ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηε χκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζρεηηθά 
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 
πεξηνξηζκνχο θιπ θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/ θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ 
απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 

 
ε) ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο 

ζπλνκνιφγεζε ηηο παξαπάλσ αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα 
εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά ή βιάβε γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκίαο ή βιάβεο ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή απφ 
εγγχεζή ηνπ νπνηαζδήπνηε θχζεο ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκηάο ή βιάβεο. 
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ζη) Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηθπιάζζεη εηο εαπηφλ ην δηθαίσκα λα 
παξαθξαηεί απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ θάζε πνζφ ή λα θαηαπίπηεη 
αλάινγν πνζφ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ δελ ζα 
είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ιφγσ 
εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ 
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

 
δ) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ή λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ 
ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηα πην πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη λα 
παξαθξαηήζεη, (εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ 
ησλ αζθαιίζηξσλ, είηε απφ ηα πνζά πνπ έρεη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο είηε 
κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ θαιήο 
εθηέιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ελεξγεί κε 
αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ εθφζνλ ζα αθνξά 
ην ζπκθέξνλ απηήο. 

 
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα 
θαηαβάιιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο 
αζθαιηζηέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ηα παξαθξαηήζεη απφ 
ιαβείλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31 ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  

 

31.1 ΓΔΝΙΚΑ  

  Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα ππεχζπλνο έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ ΑΔ λα εμαζθαιίδεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ φηη νη εξγαδφκελνη 
θαη ηα ζπλεξγεία εξγαζηψλ ηνπ, ζα ζπκκνξθψλνληαη απφ θάζε άπνςε κε ηελ 
Ιζρχνπζα Ννκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αζθάιεηα, πγεία θαη ππξαζθάιεηα θαη ν Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 
θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε θαη επίβιεςε ησλ 
εξγαζηψλ, γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, θαζψο θαη γηα 
ηελ παξνρή Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ. 

 
Οη εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ε πγεία θαη  ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ θαη ησλ ηξίησλ. 

 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ 
αηπρήκαηνο πνπ ζα ζπκβεί ζε εξγαδφκελνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή δεκίαο ζε πιηθά 
αγαζά ηξίηνπ, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιήςεηο 
ηνπ. 
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Ο Αλάδνρνο ζα αλαθέξεη ακέζσο ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ νπνηνδήπνηε 
πεξηζηαηηθφ πνπ νδεγεί ζε ηξαπκαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίηνπ ή δεκηά ζε 
πεξηνπζία αλεμάξηεηα απφ ηε ζνβαξφηεηα / ζπνπδαηφηεηα απηνχ, θαη 
νπνηαδήπνηε επηθίλδπλα ζπκβάληα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ. 
 
Οπνηαδήπνηε αδπλακία εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα ζεσξεζεί αζέηεζε ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ ζα έρεη 
ην δηθαίσκα ηεο άκεζεο αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ έσο 
φηνπ δηνξζσζεί ε ελ ιφγσ αδπλακία. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 
απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ειιείςεσο ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δε ιακβάλεη κέξηκλα. Ο Αλάδνρνο 
ζα απνδεκηψζεη πάξαπηα θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ γηα φια ηα 
έμνδα κε ην νπνία απηή επηβαξχλζεθε ελ ζρέζεη κε ηηο ελ ιφγσ δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο. 
 
Δάλ κηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε 
ηεο Α.Μ Α.Δ κε πξφζηηκα πνπ επηβάιεη νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Αξρή, ή κε έμνδα 
ελ ζρέζεη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο 
Γεκνθξαηίαο, ν Αλάδνρνο ζα πιεξψζεη θαη/ ή απνδεκηψζεη ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ γηα φια ηα ελ ιφγσ έμνδα θαη δαπάλεο. 

 
Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη λα θέξεη ην ζήκα ”CΔ” φπσο πξνβιέπεηαη 
θαη απφ ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. 
εγρεηξίδηα, βηβιία ζπληήξεζεο) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 
λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν δνθηκέο αζθαιείαο θαη επηζεσξήζεηο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα 
δηαηίζεληαη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, φηαλ απηά δεηνχληαη.  

 

31.2 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) – ΑΓΔΙΔ – ΥΔΓΙΟ ΑΝΤΦΧΗ 
 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, ηνπιάρηζηνλ 10  
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, έλα ρέδην Αζθάιεηαο & 

Τγείαο (ΑΤ) γηα ην ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ έξγν. Σν ΑΤ ζα αλαπηπρζεί θαη 
ππνγξαθεί  απφ ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ 
ζα ην εμεηάζεη εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
  
1.    Σν ΑΤ πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη φρη γεληθφινγν.  Απαηηείηαη 

ζπλεπψο λα θαηαγξαθνχλ επαθξηβψο νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα 
εθηειεζηνχλ, νη θίλδπλνη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαζψο επίζεο ηα 
κέηξα πξνζηαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΧΝ ΜΑΠ κε 
ηα αληίζηνηρα πξφηππα) αλά θίλδπλν (αλά εξγαζία).  

2.    Απαηηείηαη λα ππνβιεζεί  - καδί κε ηελ άδεηα ηεο ηξνραίαο θαη ηνπ ΟΑΑ – 
κειέηε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ (αλ απαηηείηαη) κε ζρέδηα εθηξνπήο 
θπθινθνξίαο, ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε θιπ 
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3.    Άδεηα ρεηξηζηή – Ιζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο γεξαλνχ – 
πηζηνπνηεηηθά αλπςσηηθψλ εμαξηεκάησλ 

4.    ρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο θαη ηνκήο ηνπ θηεξίνπ, απφ ηα νπνία ζα 
πξνθχπηνπλ νη απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ηα θαιψδηα ηεο ΓΔΗ θαη νη 
γσλίεο αλχςσζεο.  ρεδηάγξακκα «ηνπνζέηεζεο ηνπ γεξαλνχ επί ηνπ 
νδνζηξψκαηνο» κε πιήξε αλάπηπμε ησλ πνδαξηθψλ ζηήξημεο, ζχκθσλα κε 
ην ζρέδην αλχςσζεο. 

5.    Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ζα έρεη εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπ 
νδνζηξψκαηνο/ ζεκείσλ ζηήξημεο/έδξαζεο ηνπ γεξαλνχ. 

6.    Απνζπάζκαηα απφ ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ςπθηηθψλ κνλάδσλ 
πνπ ζα θαίλνληαη ηα ζεκεία αλάξηεζεο, ην βάξνο, θαη ν ηξφπνο αλάξηεζεο.  
Απφ ηα ζηνηρεία απηά ζα γίλεη ν έιεγρνο επάξθεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ 
αλάξηεζεο. 

 Οπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή πξνζζεθψλ ζην 
ΑΤ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε 
εξγαζηψλ, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ππνβνιή θαη απνδνρή απηψλ ησλ 
πξνζζεθψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ. Δάλ, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, ην ΑΤ θξηζεί, 
θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, αλεπαξθέο ή απαηηείηαη ε 
αλαζεψξεζε ή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ε πξνζηαζία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ δχλαηαη λα δίδεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ  θαη ν 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ην αλαζεσξεκέλν ΑΤ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ γηα 
έιεγρν εληφο 5 εξγαζίκσλ εκεξψλ.  
 
Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 
ΑΤ θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ηνπ, πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο 
απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ θαη ζα εμαζθαιίδεη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ΑΤ ζα 
αλαηίζεηαη ζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη απφ ηνλ Σερληθφ 
Αζθαιείαο.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 32 ΦΟΡΟΙ, ΣΔΛΗ, ΔΙΦΟΡΔ, ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Ο Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη φινπο ηνπο θφξνπο, εηζθνξέο, δαζκνχο θαη ηέιε 
θάζε είδνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε, νη νπνίνη ηζρχνπλ ζήκεξα ή ηπρφλ 
επηβιεζνχλ ζηελ πεξίνδν εθηέιεζεο απηήο, εθηφο ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ηελ 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. νπδεκία επζχλε έρεη γηα ηνπο 
παξαπάλσ θφξνπο, εηζθνξέο, δαζκνχο θαη ηέιε θάζε είδνπο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηηο επηβαξχλζεηο απηέο, έζησ θαη αλ επηβιεζνχλ 
ζην φλνκα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., επζπλφκελνο απέλαληί ηεο γηα θάζε 
ζρεηηθή δαπάλε, ή δεκία πνπ ζα ππνζηεί ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απφ ηελ 
παξάιεηςε εθπιήξσζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 33 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 
 
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 34 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
εθφζνλ: 

α) ε χκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 337 
ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν Αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 12.1 θαη 12.3.10 
ηεο παξνχζαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο χκβαζεο, 

γ) ε χκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 
ηεο ΛΔΔ. 

ε θάζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κφλν 
ε ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζηα είδε πνπ παξαζρέζεθαλ ζχκθσλα κε ηε 
χκβαζε, ελψ θάζε άιιε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα είδε πνπ δελ έρνπλ 
παξαζρεζεί ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε φπσο θαη γηα ζεηηθέο ή 
απνζεηηθέο δεκίεο, ξεηά απνθιείεηαη. Απφ ηελ νθεηιφκελε ζηνλ Αλάδνρν 
ακνηβή παξαθξαηνχληαη ηπρφλ νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε. Καηαπίπηεη επίζεο ζε 
φθεινο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 
κεξηθψο ή νιηθψο θαηά πεξίπησζε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 35 ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ 
 

35.1  Ο Αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηηο 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α) Αλ ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πεξάζεη άπξαθηε κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαθεξπρζέληνο Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 22.4 ηεο παξνχζαο. 

β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ θφξησζε, παξέδσζε, αληηθαηέζηεζε ηα πξντφληα ή δελ 
επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά ζχκθσλα κε ην άξζξν 203, παξ.1 ηνπ Ν. 
4412/16.   

ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά 
απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/16  
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ΑΡΘΡΟ 36 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε ππνθαηάζηαζή ηνπ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη απφ άιιν πξφζσπν θαη ε εθρψξεζε ζε ηξίην ηεο 
εθηέιεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 37 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

37.1 Ο Αλάδνρνο κπνξεί, θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 θαη 
220 ηνπ λ.4412/16, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα 
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ 
εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
 
Η εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο 
θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, εληφο πξνζεζκίαο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 
απνξξηθζείζα. 
  
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ 
αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν 
αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 
νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

37.2 Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
ζχκβαζε, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ, ζηελ νπνία εθηειείηαη 
ε ζχκβαζε. Παξέθηαζε αξκνδηφηεηαο δελ επηηξέπεηαη.  

 
  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 205Α ηνπ λ. 4412/16.  

  

37.3  Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε 
ζχκβαζε, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 338 ηνπ λ. 4412/16.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 38 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
  

38.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηεί ζε 
ηξίηνπο νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά 
ηελ εθπιήξσζε ηεο χκβαζεο θαη αθνξνχλ ελδεηθηηθά ηελ νξγάλσζε, 
ππνρξεψζεηο, ζηνηρεία, δξαζηεξηφηεηα, νηθνλνκηθά ζέκαηα ή ππνζέζεηο ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε 
ζηέιερνο ή ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
χκβαζεο ζα δεζκεχεηαη απφ ηνπο φξνπο ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ 
πιεξνθνξηψλ. Σα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ άξζξν ζα εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ θαη κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ή ιχζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art203
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art213
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art220
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παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν απηφο ζα επζχλεηαη 
εηο απνδεκίσζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηελ αλφξζσζε θάζε άιιεο 
δεκίαο ηεο. 

38.2 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επέρεη ζέζε ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα 
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα 
ζπιιεγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο θαη ε επεμεξγαζία 
ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Σα ελ ιφγσ 
πξνζσπηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα θνηλνπνηεζνχλ ζε θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ε 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή ζηνπο ζπκβνχινπο, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη ηνπο 
ινηπνχο ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε 
πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ, ζην πιαίζην ησλ λνκίκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 
θαζψο θαη ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, ζην πιαίζην ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπο. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ 
πξνζθνξψλ, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ε ελεκέξσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ ηνπο, θαζψο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα 
θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηαζέηνπλ θάθειν πξνζθνξάο σο εθπξφζσπνη 
κηαο δηαγσληδφκελεο έλσζεο πξνζψπσλ ή ελφο δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, ζπγθαηαηίζεληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ πξνζσπηθψλ 
ηνπο δεδνκέλσλ γηα ηνπο νξηζζέληεο ζθνπνχο θαη δηαηεξνχλ φια ηα εθ ηνπ 
λφκνπ δηθαηψκαηά ηνπο πεξί πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, ελαληίσζεο ζηελ 
επεμεξγαζία θαη αλάθιεζεο ηεο ζπγθαηάζεζήο. 

Η αλσηέξσ ζπγθαηάζεζε ηζρχεη ηφζν γηα ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ Αλάδνρν.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 39:  ΓΛΧΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΓΛΧΑ ΤΜΒΑΗ 

 
Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί είλαη ε Διιεληθή. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα 
πνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα είλαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα έρνπλ 
ζπληαρζεί πξσηφηππα ζε άιιε, πιελ ηεο Διιεληθήο, γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή θαη ζα ππεξηζρχεη ε Διιεληθή.  

Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα θιπ. πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ 
ηνπο Γηαγσληδφκελνπο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
4250/14 πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ 
εγγξάθσλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο απαηηείηαη ε ππνβνιή πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ 
εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε 
απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 
ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή 
ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 
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δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 
θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 
αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostille” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
05-10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα 
ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ. Πνι. Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ 
(Ν.4194/2013).  

Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν ζχλνιν ηεο γξαπηήο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα δηεμάγεηαη 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 40 ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 

Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ην Ν. 
4412/16 θαη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ θαηά ην ηζρχνλ δίθαην δηέπνπλ ηε δηελέξγεηα 
δηαγσληζκψλ φπσο ν παξψλ. 

Η χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη νη εμ‟ απηήο ή επ‟ επθαηξία απηήο 
απνξξένπζεο εθαηέξσζελ αμηψζεηο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο ζηνλ 
Αλάδνρν, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ, ην Ν. 4412/16, ηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία θαη δε απφ ηνλ Διιεληθφ Αζηηθφ Κψδηθα. 

Αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο πνπ ζα εθαξκφδνπλ ην 
Διιεληθφ Γίθαην.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 41 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην ΚΗΜΓΗ 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (www.ametro.gr). 
 
Δπίζεο, ην πιήξεο ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη φια 
ηα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.M. (www.ametro.gr). 
 

http://www.ametro.gr/
http://www.ametro.gr/
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (Α) 
 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο) 

…………………………………………………………………………………….  

Ηκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………… 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
) 

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

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνληνο Φνξέα
2
) 

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

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ……………………..…………….…….. επξψ
3
. 

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

πνζνχ ησλ ……………………………………………………………....…......επξψ4. 

ππέξ ηνπ 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]:  

(νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .........................................................…………………..…, 

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

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]:  

(πιήξε επσλπκία) …...........................................................................………………..…., 

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

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

α) (πιήξε επσλπκία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (δηεχζπλζε) .......................................................................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (δηεχζπλζε) .......................................................................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (δηεχζπλζε) .......................................................................... 

 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο) 

 

1
 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2 
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3 
Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν 
ρξεκαηηθφ πνζφ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  

4 
Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα 
κε ηελ (αξηζκφ) ..................... Γηαθήξπμε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο) 
…………………………………………………………………………………………………………”. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγύεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

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

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

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

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

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

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

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 χκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (Β) 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Β 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο)  
…………………………………………………………..…………………………….  
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)  

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

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνληνο Φνξέα
2 
) 

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

.. 

 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ …………………………..……….……. επξψ
3
. 

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

 4
  

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]:  

(νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .........................................................…………………..…, 

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

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]:  

(πιήξε επσλπκία) …...........................................................................………………..…., 

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

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

α) (πιήξε επσλπκία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (δηεχζπλζε) .......................................................................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ......................................................................................................, 

ΑΦΜ: ............................ (δηεχζπλζε) .......................................................................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ......................................................................................................, 

                                                
1
 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2 
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3 
Σν χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ αλαγξάθεηαη Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο
. 

4 
Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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ΑΦΜ: ............................ (δηεχζπλζε) .......................................................................... 

 (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
“(ηίηινο ζχκβαζεο)………………………………………………………………………”, ζχκθσλα 
κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. 

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

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

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  

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

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

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

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 χκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (Γ) 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Γ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. /  Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 ................................ 
 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
 

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

επξψ………………………………………………………………………..4 
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 

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

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

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

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

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

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

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

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.. 
 

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

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

                                                
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 





 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ 

ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

RFP-387/20 

A..:100913 

 

 ει. 63 απφ 81 

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (Γ) 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Γ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. / Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
 
Ηκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2 ................................ 
 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 
 

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

επξψ………………………………………………………………………..4 
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., 

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

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

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

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

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

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

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

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ.. 
 

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

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

                                                
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί καδί κε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  (Δ) 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Δ1 

 

ΓΗΛΧΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 
Η Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. (Α.Μ.) ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο, ην 
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο, φηη ε 
ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα 
δεδνκέλα σο εμήο:  
 

Ι. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη 
ζηνλ Φάθειν Πξνζθνξάο, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζην πιαίζην 
ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 
Γηαγσληδνκέλνπ.  
 

ΙΙ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο 
χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ε εθπιήξσζε ησλ εθ 
ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Φαθέινπ Πξνζθνξάο.  
 

ΙΙΙ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ ππφ I παξαγξάθνπ δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη 
είλαη:  
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη ινηπνί 
ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ 
απνξξήηνπ. 

(β) Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή  
δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε 
ην λφκν. 

 

IV. Σα δεδνκέλα ηεο αλσηέξσ ππφ I παξαγξάθνπ ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη 
(20) εηψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο ή, αλαθνξηθά 
κε ηνλ Αλάδνρν, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εηψλ απφ ηελ ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. 
Μεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη.  
 

V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, κπνξεί λα 
αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην 
αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε. 
 

VI. H ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, 
απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε 
επεμεξγαζία. 
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VΙΙ. Αθνχ ελεκεξψζεθα γηα ηα αλσηέξσ, παξέρσ ηελ αλεπηθχιαθηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα 
ηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ κνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα φινπο ηνπο 
ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππφ ΙΙ παξάγξαθν ηνπ παξφληνο.  
Η αλσηέξσ ζπγθαηάζεζή κνπ ηζρχεη γηα θάζε εθεμήο ζρέζε κνπ κε ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζψ Αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
 
(Σφπνο) (Ηκεξνκελία) 
 
 
 
 
 
(Τπνγξαθή-εο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ 

ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

RFP-387/20 

A..:100913 

 

 ει. 67 απφ 81 

 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Δ2 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
 

 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
 

- Ολνκαζία: ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

- Κσδηθφο Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ: [99201041] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Λεσθ. ΜΔΟΓΔΙΧΝ 191-193, ΑΘΗΝΑ, 

   ΣΚ 11525     
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΚΑΡΑΘΑΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 
- Σειέθσλν: 210-6792.246 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [kkarathanos@ametro.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.ametro.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

   ζρεηηθνχ CPV): ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗ ΣΟ 

ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

   CPV: 42500000-1 «Δμνπιηζκόο ςύμεο θαη αεξηζκνύ».   
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: RFP-387/20 

 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  
 

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: 
 

[……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
i 
: 

Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε

ii
; 

 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
απφ θνηλνχ κε άιινπο

iii
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
iv
  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 
θαησηέξσ. 

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε 

έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο 
λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
v
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
vi
· 

2. δσξνδνθία
vii,viii

· 

3. απάηε
ix
· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
x·
 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xi
· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xii.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xiii

 ην 
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xiv
 

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xv

: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xvi

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«αστοκάθαρση»)
xvii

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ

xviii
: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο
xix

, ζηελ Διιάδα 
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

xx
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):

 xxi
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxii

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηο

xxiii
 : 

α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 
ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηο

xxiv 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
 
 
 

Έχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα

xxv
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 
 
 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  





 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ 

ΦΤΚΣΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ “ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ A.E.” 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

RFP-387/20 

A..:100913 

 

 ει. 75 απφ 81 

 
 
 
 
 
 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ

xxvi
, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 
 
 
 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο

xxvii
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 
 
 
 
 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα

xxviii
 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ 
ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα 

ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 
 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα 
κε ηα κέξε ΙΙ – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 
ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ 
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, όλνκα θαη επώλπκν, όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

ii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ 

κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πολύ μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 10 εργαδομένοσς θαη 

ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δεν σπερβαίνει ηα 

2 εκαηομμύρια εσρώ. 

Μικρή επιτείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτολεί λιγόηεροσς από 50 εργαδομένοσς θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δεν σπερβαίνει ηα 10 

εκαηομμύρια εσρώ. 

Μεζαίες επιτειρήζεις: επιτειρήζεις ποσ δεν είναι ούηε πολύ μικρές ούηε μικρές και νη νπνίεο 

απαζτολούν λιγόηεροσς από 250 εργαδομένοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζιος κύκλος εργαζιών 

δεν σπερβαίνει ηα 50 εκαηομμύρια εσρώ και/ή ην ζύνολο ηοσ εηήζιοσ ιζολογιζμού δεν 

σπερβαίνει ηα 43 εκαηομμύρια εσρώ. 

iii Δηδηθόηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξόκνηνπ θαζεζηώηνο. 

iv  Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 

ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν 

εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

v Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε από ηνλ ππνρξεσηηθό απνθιεηζκό  γηα επηηαθηηθνύο 

ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, όπσο δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

vi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 

vii Σύκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκό ΔΔΔΣ (Καλνληζκόο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά όπσο νξίδεηαη ζην ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ 

Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

ix Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  όπσο θπξώζεθε κε ην λ. 
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2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 

ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

x Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηόο ν ιόγνο απνθιεηζκνύ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απόπεηξα εγθιήκαηνο, όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 

ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο-πιαίζην. 

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xiii Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Δ), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xiv Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xv Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvi Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρώξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνύ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xviii Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινύζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  

xix Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ ηόζν ηελ 

θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεύηεξν εδάθην).  

xx Σεκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε από ηνλ ππνρξεσηηθό απνθιεηζκό ιόγσ αζέηεζεο 

ππνρξεώζεσλ θαηαβνιήο θόξσλ ή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο 

δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, όπσο δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  όηαλ ν 

απνθιεηζκόο ζα ήηαλ ζαθώο δπζαλάινγνο, ηδίσο όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ θόξσλ ή ησλ εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ελεκεξώζεθε ζρεηηθά κε 
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ην αθξηβέο πνζό πνπ νθείιεηαη ιόγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζύκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxi Δπαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxii Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxiii  Η απόδνζε όξσλ είλαη ζύκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ 

Καλνληζκό ΔΔΔΣ (Καλνληζκόο ΔΔ 2016/7) 

xxiv Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxv Δθόζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxvi Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

xxvii Πξβι άξζξν 48. 

xxviii  Η απόδνζε όξσλ είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ Καλνληζκό ΔΔΔΣ (Καλνληζκόο ΔΔ 2016/7) 
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