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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Α΄ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ - ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ ΦΟΡΔΑ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
 
1.1 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Δ. θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΣΣΙΚΟ 

ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 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, νξγάλσζε, 
δηνίθεζε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ 
ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά 
ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο εθηφο 
απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ (κε ειεθηξνθίλεζε ή ρσξίο), θαζψο θαη 
ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

 
 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., δηαθεξχζζεη δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αλνηθηή 

δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/16, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα 
ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηίηιν «Τπεξεζίεο Σερληθνχ πκβνχινπ Έξγσλ ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο» θαη πξνζθαιεί ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεκνλσκέλα 
ή ελψζεηο) λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζηα ηεχρε θαη έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ . 

 
Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

 
1.2 Αλαζέησλ Φνξέαο, Κχξηνο ηεο ζχκβαζεο θαη Δξγνδφηεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

θαηαξηηζζεί είλαη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 
1.3 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο ηνπ Φνξέα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα: 
 

Δπσλπκία ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ 
Α.Δ., κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Σαρ. Γηεχζπλζε Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193 

Πφιε Αζήλα 

Σαρ. Κψδηθαο 11525 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Αηθ. αΐηε 

Σειέθσλν 210 6792473 

Φαμ 210 6726126 

e-mail ksaiti@ametro.gr 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Φνξέα (Nuts) EL 30 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή ηνπ ηφπνπ 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο (Nuts) 

EL 30 
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1.4 Σίηινο Γηαγσληζκνχ 

Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη «ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΡΓΧΝ 
ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ». Ο ηίηινο απηφο 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπ Φαθέινπο θαη (Τπν)θαθέινπο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ θσδηθφ Αλαθνξάο RFP-381/20. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 ΣΔΤΥΖ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 

ΤΜΒΑΖ  -  ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ 
 
2.1 Σα έγγξαθα θαη ηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

1.  Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν ηεο χκβαζεο (ΔΔΔ)  
2.  Η παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο  
3.  Σν Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
4.  Σν Σεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ  
5.  Σν Σεχρνο «Σερληθά ηνηρεία Πξνζσπηθνχ & Τπεξεζηψλ πκβνχινπ» 
6.  Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο 
 
Σα παξαπάλσ ζα αλαξηεζνχλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 
(www.promitheus.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
(www.ametro.gr). 
 

2.2 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξέρνληαη απφ ηελ θα Κ. αΐηε ζηα 
ηειέθσλα 210-6792351 – 210-6792473, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9:00 έσο 
15:00. 
 

2.3 ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα, πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο 
ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο, ειεθηξνληθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ 
ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ 1ε/03/2021 θαη ψξα 11:00 
π.κ. 

Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Αηηήκαηα 
παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ δελ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ 
δελ εμεηάδνληαη.  
 

2.4 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζα εθδψζεη Γηεπθξηληζηηθφ Σεχρνο 
ην νπνίν ζα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζηνλ 
ηζηνρψξν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (www.ametro.gr), ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 
23/03/2021 θαη ψξα 11:00 π.κ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαληήζεηο ζα δνζνχλ κφλν 
ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά. 
 

2.5 ην Γηεπθξηληζηηθφ Σεχρνο είλαη, επίζεο, δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ βειηηψζεηο, 
ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ θαη έγγξαθσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ametro.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ζχκβαζεο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη φηη απαηηνχληαη. Σν Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ 
ζπκπιεξψλεη ηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 
ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

2.6 Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο, απφςεηο θιπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη 
λα δνζνχλ ή λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., δελ δεζκεχνπλ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Οη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο κφλν ηα 
πεξηερφκελα ησλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνπ Γηεπθξηληζηηθνχ Σεχρνπο πνπ 
ηπρφλ εθδνζεί απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηε ζρεηηθή επίζεκε 
αιιεινγξαθία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

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

 
 Οη πξνζθνξέο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεπνπλ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 36 & 37 ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 56902/215.  

 
 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν 
πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΗΓΗ- Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 
ηεο ίδηαο Τ.Α.  
 
Καη‟ εμαίξεζε, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε 
νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο 
δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 
πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε 
ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 
πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Η ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ 
ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.  

 
3.2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 

 
(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 

(πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο εο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ην άξζξν 21.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πνπ είλαη 
απαηηεηά ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

(γ) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηάιιεια 
ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 21.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 
* (ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα  
 

3.3 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 
ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 257 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
ηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη 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. 
 
ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ 
ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), 
εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν πξνζθέξσλ λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη λα ηα ππνβάιιεη σο 
ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή σο 
ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα πεξηιακβάλεη απηά. 

 
3.4 Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 
α)  Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε 

ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Σερληθή Πξνζθνξά» ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
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ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη 
εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
αλαθεξζέλησλ ζηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο παξνχζαο γηα ηνπο αιινδαπνχο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, 
 

β) Οη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα 
Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document 
Format (PDF). 

 
γ) ηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα 

ειεθηξνληθά αξρεία [«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, 
Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF)]. Σα αξρεία απηά ππνγξάθνληαη 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 
(ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. Καηά ηε ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο 
επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα 
ειεθηξνληθά αξρεία (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, Σερληθή Πξνζθνξά θαη 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί απνβνχλ επηηπρείο ε 
πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην ππνζχζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ 
ππνβάιιεηαη θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε 
ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, 
πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 
 

δ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, 
απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 
ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 
θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (ήηνη 
κεηά ηελ απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ.). 
 

ε) Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ε ηερληθή πξνζθνξά θαη νη 
νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
ζη) Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε 

νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. 
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δ) Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξνζθνξάο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 
πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, ζχκθσλα κε ην Ν. 
4250/2014. Γεληθφηεξα ηέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 
θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ 
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα 
πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 
απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 
ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. 
εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.) 
 
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη 
ζην πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ κέρξη ηηο 15:00 θαη ζπλνδεχνληαη 
απφ έγγξαθν ηνπ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 
ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά. Ο ζρεηηθφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ 
έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθήο 
Πξνζθνξάο», ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ εηηθέηα θαη 
λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή εθηφο θαθέινπ 
(πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαηά ηελ άθημή ηνπ). 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ε επσλπκία- ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε- ηειέθσλν - fax ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ζε 
πεξίπησζε έλσζεο, ηα ζηνηρεία όισλ ησλ κειώλ ηεο) 

 
ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: 

 

«ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΡΓΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ» 

 
(Κσδηθφο αλαθνξάο RFP-381/20) 

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

11525 Αζήλα 
 

Τπφςε : Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 
3.5 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 
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ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηελ πξνζεζκία πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ. Δθπξφζεζκε 
ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, έρεη 
σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αθφκε θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βηαο. Οη 
εθπξφζεζκνη θάθεινη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.  
 

3.6 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα πνπ ζα είλαη ε επίζεκε 
γιψζζα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. 
 

3.7 Απφζπξζε πξνζθνξάο 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο 
πξνζθνξάο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε 
έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' 
αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, κεηά απφ 
ζρεηηθή απφθαζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ 
αίηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο 
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 
ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – 
ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
- ΤΜΠΛΖΡΧΖ – ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
- ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ/ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ   

 
4.1  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. νξίδεηαη ε, Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζα 
εμεηάδεη θαη γλσκνδνηεί γηα φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ έσο ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ή καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα 
λα αμηνινγεί θαη γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ ζα αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
απαηηνχκελσλ γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ πνπ αλαθχςνπλ θαηά ηελ εμέηαζε 
ηπρφλ πξνζθπγψλ απφ ηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(Α.Δ.Π.Π.). 

  Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 14 ηεο παξνχζαο, θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θνηλνπνηεί ζηνπο πξνζθέξνληεο ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν 
ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην Τπνζχζηεκα. 

4.2 ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο, πξνβαίλεη ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 
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ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ (ππν)θαθέινπ  
«Σερληθή Πξνζθνξά», ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο πξφζβαζε ζηα 
ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 
Μεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ 
έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία 
πξνβαίλεη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο, ησλ νπνίσλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε, θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο. 
 

 Σν πξαθηηθφ πεξηιακβάλεη ηε βαζκνινγία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηε 
ζρεηηθή ιεθηηθή αηηηνινγία. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απνδεθηέο εθφζνλ 
νη επί κέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο είλαη πάλσ απφ ηα αληίζηνηρα 
ειάρηζηα φξηα φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 22 ηεο παξνχζαο, αιιηψο 
απνξξίπηνληαη θαη ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. ην 
πξαθηηθφ ζα αλαγξάθεηαη πνίνη γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ επφκελε θάζε, ηε 
βαζκνινγία πνπ έιαβαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ηνπο πξνζθνξψλ 
θαζψο θαη πνίνη αηηηνινγεκέλα απνθιείνληαη.  
 
ηελ σο άλσ θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, απνθιείνληαη φζνη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: 

 
α) δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21.1 ηεο 

παξνχζαο, 
β) απνξξίθζεθαλ βάζεη ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.1.2 ηεο παξνχζαο. 
 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξαθηηθνχ 
ηεο, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ 
δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά 
ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα.  
 
Σν ελ ιφγσ Πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. 
 
ηε ζπλέρεηα, θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο απφ ην Γ.. ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο ειεθηξνληθά κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ θαη παξέρεη πξφζβαζε ζε 
απηνχο ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζηηο ππνβιεζείζεο 
ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ. 
  
Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ρσξνχλ 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 
 

4.3 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ θάζεο, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δηαθξηηφ ζηάδην, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ φισλ ησλ 
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ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο πξνζθέξνληεο 
πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε / βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηάζκηζε 
ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εθείλσλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνζδηνξίδεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 22.3 ηεο παξνχζαο, ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ 
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο).  
Σν ελ ιφγσ Πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. 

 
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ 
απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ απνδεθηή πξνζθνξά θαη 
παξέρεη πξφζβαζε ζε απηνχο ζηηο ππνβιεζείζεο Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ 
ινηπψλ πξνζθεξφλησλ. 
 
Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ρσξνχλ 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 
 
ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηιέγεη ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 22.3 ηεο 
παξνχζαο. 

Αζπλήζηζηα ρακειέο πξφζθνξεο 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο 
ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απαηηεί 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ηελ ηηκή ή ην 
θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 313 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

4.4 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ/ 
Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο – Γηαδηθαζία Καηαθχξσζεο 

 
4.4.1  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξαγξάθνπο 4.2, 4.3 θαη 4.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
πξνζθαιεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο), πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 23 ηεο παξνχζαο 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
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θνξέα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 
κνξθή αξρείνπ «pdf», ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  
 

4.4.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4.4.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αίηεκα πξνο ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν 
ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 
αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. παξαηείλεη 
ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 
ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 
Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηπρφλ 
δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 
ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ Ν. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ 
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 
 
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ 
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 
ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ Ν. 2690/1999 ''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  Ν. 
4250/2014. Σα αλσηέξσ έγγξαθα ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην 
πξσηφθνιιν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηηο 15:00 θαη ζπλνδεχνληαη απφ 
έγγξαθν ηνπ πξνζθέξνληα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 
ππνβαιιφκελα έγγξαθ. Ο ζρεηηθφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ 
δηαβηβαζηηθή επηζηνιή εθηφο θαθέινπ (πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαηά 
ηελ άθημή ηνπ). 

 
4.4.3  Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή αλ δελ ππνβιεζνχλ ζηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 18, 19, 20 θαη 23 ηεο παξνχζαο, απνξξίπηεηαη ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ 
ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ε δε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο.  

 
4.4.4 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 

Α.Δ. γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε 
δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) 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 
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ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 

 
4.4.5 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 ζην πξφζσπφ ηνπ δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 20 ηεο 
παξνχζαο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 

 
4.4.6 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε 
ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.4.2 
ηεο παξνχζεο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ θαηαθχξσζε ή ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 
έθπησηνπ. Σν ελ ιφγσ Πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γ.. ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 316 θαη 317 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

4.4.7 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, 
ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ 
δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ, 
θαη επηπιένλ αλαξηά ζηνλ ρψξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ» ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ.  

Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ρσξνχλ 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 

 
4.5 πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί, θαηά ηε 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ζπκπιεξψζνπλ ή 
λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, 
κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ επηά (7) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ππ' αξ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
 
Η αλσηέξσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, 
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη 
δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε. 
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  Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε 
ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

 
Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  
 
Πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ειιηπή ζηνηρεία, γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα δεηήζεη 
ζπκπιεξψζεηο-δηεπθξηλίζεηο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ θαη δελ ζα δνζνχλ ή ζα 
δνζνχλ ειιηπείο, απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία. 
 
Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα είλαη ππνρξεσηηθή 
γηα ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., εάλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ πξνζθέξνληα απφ 
ηε δηαδηθαζία ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο 
πξνζθνξάο. 

 
4.6 Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο / Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαηά παξάβαζε ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη 
λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 
 
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ε πξνζεζκία 
γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
 
(α)  δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά 
κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

 
(β)  δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
 
(γ)  δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο 

πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο 
γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗ. 

 
(δ) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 
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Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2017, 
θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη 
επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
ππ' αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα 
ζην άξζξν 363 ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε 
πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ 
πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε 
ελέξγεηα.  
 
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη 
κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
368 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 
δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ 
πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) 
πξνζθνξά. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ:  
α. θνηλνπνηεί ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017,  
β. εηδνπνηεί, παξέρεη πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
δηαβηβάδεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β‟ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016, 
ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 
 
Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε 
απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 
 
ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, 
απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο 
θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
ΔΗΓΗ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. 
Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ έσο πέληε 
(5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Η άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 
ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ 
άξζξνπ 372 ηνπ Ν. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
 
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 
απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 
Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα 
βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο 
ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., εθφζνλ 
έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 
αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

 
Η άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε 
ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 
 
Η αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 
θαηαηίζεηαη ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Η άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 
πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 
5.1  Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε 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 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 4412/2016 ή 

 β)  αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ έγγξαθε εηδνπνίεζεο. 

 
5.2 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
α) Γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία 

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

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

παξαηείλνπλ. 
 

5.3 Δάλ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα αθπξσζεί ελ κέξεη ε 
δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη είηε λα αλακνξθσζεί αλάινγα ην απνηέιεζκά 
ηνπ απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., είηε λα απνθαζηζζεί απφ ην ίδην Γ.. 
ε επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ην ιάζνο ή ε 
παξάιεηςε. 

 
5.4 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
5.5 ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζνη είραλ ζπκκεηάζρεη 

ζε απηφλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΚΛΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
 
6.1  Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 316 ηνπ Ν. 4412/16, 
σο αθνινχζσο: 

 
 α) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο ή, ζε πεξίπησζε άζθεζήο ηεο, φηαλ παξέιζεη άπξαθηε ε 
πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη, 
ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, 
φηαλ εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο 
πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 Ν. 4412/2016 θαη 

 
 β) Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36  ηνπ Ν. 4129/2013, ν πξνζσξηλφο 
Αλάδνρνο ππνβάιιεη, ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία” ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. ηελ ππεχζπλε δήισζε, 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. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, φηη δελ ζπληξέρνπλ 
νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα 
πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο . Η ππεχζπλε 
δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 
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  Η απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

 
 Με ηελ ίδηα απφθαζε θαηαθχξσζεο, ν επηιεγείο Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη 

ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο 
πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Η 
ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο.  

 
6.2 Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 

εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ, 
εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην, ν νπνίνο κνλνγξάθεη θαη 
ζθξαγίδεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ, φπσο απηά νξίδνληαη 
ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η ζχκβαζε επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ Δθπξφζσπν πνπ νξίζζεθε θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην. 

 
6.3 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιέγεηο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη:  

 Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα νξίζεη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 
ηνπ, ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ο εθπξφζσπνο 
ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα θαηνηθεί ή δηακέλεη ζηελ Αζήλα. 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 ζχκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε 
εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 

 
6.4 ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή ζχκπξαμεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, λα ππνβάιεη πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο 
ηεο θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

α) ε απνδνρή γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

β)  ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία/ζχκπξαμε 

γ) ε απφ θνηλνχ, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ κειψλ 
ηεο θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ λφκνπ 
γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

δ) ν νξηζκφο θπζηθνχ πξνζψπνπ σο θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο 
θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ 

ε) ν 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 
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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 
εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ν 
Αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 Ζ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο/ζχκπξαμεο ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ δειψζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ 
εθπξφζσπν θαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη 
ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο αίξεζε ή 
φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε εληνιψλ, 
αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 

 
6.5 ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν επηιεγείο 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ην φλνκα, ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, 
εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. ε πεξίπησζε 
ππεξγνιαβίαο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη ηελ Τπεξγνιαβηθή χκβαζε, ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
6.6 Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε 

δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 
20977/23.08.2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ 
Ν. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3414/2005». 

 
6.7 Πξνο απνθπγήλ θαζπζηεξήζεσλ ζρέδηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
6.8 Αλ ε πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πεξάζεη άπξαθηε κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαθεξπρζέληνο Αλαδφρνπ, ν νπνίνο, παξά ην γεγνλφο φηη ζα έρεη θιεζεί, δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ 
απαηηνχκελε εγγχεζε ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο γηα 
ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. Δάλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. Η ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
καηαίσζεο απηνχ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο) ρσξίο απηφ λα 
ζπληζηά ππνρξέσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε 
ελδηαθεξφκελν. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΔΚΣΔΛΔΖ – ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ 
 
 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε είλαη ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά 
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 
1. Σν Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ 
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο θαη ην Σεχρνο Γηεπθξηλήζεσλ 

πνπ ηπρφλ ζα εθδνζεί, 
3.  Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 
4.  Σν Σεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) 
5.  Σν Σεχρνο «Σερληθά ηνηρεία Πξνζσπηθνχ & Τπεξεζηψλ πκβνχινπ» 
6. Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 
7. Σν Σεχρνο ηεο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΛΧΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 
8.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί είλαη ε ειιεληθή 

8.2 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ 
ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

8.3 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ 
ηα ελ ιφγσ έγγξαθα έρνπλ ζπληαρζεί πξσηφηππα ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο 
ειιεληθήο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
θαη ζα ππεξηζρχεη ε ειιεληθή. 

8.4 ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Δηδηθά, ηα 
αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β 
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

8.4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα ηνπ 
πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε 
ζηελ ειιεληθή. 

8.5 Σν ζχλνιν ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

8.6 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θαζψο θαη κεηαμχ 
απηήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο 
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αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 
αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κε ηνλ νξηζκφ θαη 
ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, 
ηδίσο νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο: 

 
α) νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 222 έσο 338) ηνπ λ.4412/16, 
β) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηα άξζξα 182 έσο 199 ηνπ λ.4412/16, 
γ) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη  
δ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 
 Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δειαδή ε 

ππνβνιή πξνζθνξάο, πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν ζπκκεηέρσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη κειεηήζεη θαη έρεη πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ησλ 
ηεπρψλ ηεο δηαδηθαζίαο θη φηη απνδέρεηαη απηά αλεπηθχιαθηα θαη φηη έρεη ιάβεη 
ππ‟ φςηλ ηνπ φια ηα ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ – ΚΧΓΗΚΟ CPV ΤΜΒΑΖ - ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ – ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ – ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΔΛΔΣΧΝ 
–ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

 
11.1 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

 Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο είλαη «ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΡΓΧΝ 
ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ», κε θσδηθφ 
Αλαθνξάο RFP-381/20. 

Ο Κσδηθφο CPV ηεο χκβαζεο είλαη: 71312000-8 «Τπεξεζίεο παξνρήο 
ζπκβνπιψλ ζε θαηαζθεπαζηηθά ζέκαηα κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ».  
 

 Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ έλαλ 
έκπεηξν Σερληθφ χκβνπιν ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ πινπνίεζε ησλ 
έξγσλ «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΣΜΗΜΑ Α΄, “ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ”», «ΔΠΔΚΣΑΗ 
ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 3, ΣΜΗΜΑ ΥΑΪΓΑΡΙ – ΠΔΙΡΑΙΑ», θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
έξγσλ ηνπ Μεηξφ θαη ηνπ Σξακ ζηελ Αηηηθή, θαζψο θαη ζηελ πινπνίεζε φισλ 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ην ηερληθφ αληηθείκελν ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη εκπεξηέρνληαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 

 
Αλαιπηηθφηεξα ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ζην Σεχρνο «Σερληθά ηνηρεία 
Πξνζσπηθνχ θαη Τπεξεζηψλ πκβνχινπ».  
 

11.2 Πξνζσπηθφ Αλαδφρνπ 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη δχν νκάδεο πξνζσπηθνχ.  
 
Η νκάδα Κ1 ζα παξακείλεη ζηαζεξή σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηνπο 
αλζξσπνκήλεο ησλ ζηειερψλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Η νκάδα Κ2 ζα είλαη κεηαβιεηή σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηνπο αλζξσπνκήλεο 
ησλ ζηειερψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 
ησλ έξγσλ.  
 

 Ο παξαθάησ Πίλαθαο πεξηιακβάλεη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν 
απαηηείηαη λα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κε ηα 
ειάρηζηα απαηηνχκελα έηε εκπεηξίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΔΡΓΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΑΣΣΗΚΖ 

 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 
RFP-381/20 
Α..  95151 

 

ειίδα 24 απφ 79 

 

Πίλαθαο Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ 

ΚΧΓΗ
ΚΟ 

ΘΔΖ 
ΑΡΗΘΜ. 
ΑΣΟΜΧ

Ν 

ΑΝΘΡΧ 
ΠΟΜΖΝΔ 

ANA 
ATOMO 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 
ΔΛΑΥΗΣΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΓΔΝΗΚΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

(*) 
 

Οκάδα K1 

Κ.1.1 

 
Δπηθεθαιήο  
πκβνχινπ - 
πληνληζηήο  

1 60 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο, πληνληζηήο ηεο Οκάδαο 
ηνπ πκβνχινπ, κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ  10  έηε 
ζε δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ έξγσλ 
Μεηξφ. 

21 

Κ1.2 

Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο, 
Γεσηερληθέο 
Μειέηεο 

1 60 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γεσηερληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ  10  έηε ζε γεσηερληθέο κειέηεο ή ζε 
έιεγρν γεσηερληθψλ κειεηψλ ππφγεησλ έξγσλ 
Μεηξφ. 

21 

Κ1.3 

Πνιηηηθφο ή 
Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 
ηδεξνδξνκηθήο 
Δπηδνκήο 

1 60 
Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ  10  έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ επηδνκήο Μεηξφ. 

21 

Κ1.4 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Παξνρήο Ιζρχνο 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ηζρχνο έξγσλ 
Μεηξφ. 

 
21 

Κ1.5 

Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Παξνρήο Ιζρχνο 
Έιμεο 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ηζρχνο έιμεο ζπξκψλ κε ζχζηεκα 3εο 
ξάγαο 750V DC ή/θαη ελαέξηνπ ξνεθφξνπ 
αγσγνχ, αμηνιφγεζε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 
πξνζνκνηψζεσλ, δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη 
ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία Η/Μ Δμνπιηζκνχ & 
Τπφγεησλ ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ έξγσλ 
Μεηξφ. 

21 

Κ1.6 

Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Αζζελψλ 
Ρεπκάησλ 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ 
έξγσλ Μεηξφ. 

21 
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Κ1.7 

Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
πζηεκάησλ 
Απηνκαηηζκνχ 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ζπζηεκάησλ ηειεδηαρείξηζεο, 
ζπζηεκάησλ ελζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζπζηεκάησλ SCADA θαη 
HMI ζπζηεκάησλ θαη απηνκαηηζκψλ 
ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ έξγσλ Μεηξφ. 

21 

Κ1.8 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
εκαηνδφηεζεο 

1 60 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ ζπξκψλ έξγσλ Μεηξφ. 

21 

Κ1.9 

Μεραλνιφγνο ή 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Σξνραίνπ Τιηθνχ 

1 60 
Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε 
έιεγρν κειεηψλ Σξνραίνπ Τιηθνχ Μεηξφ. 

21 

Κ1.10 

Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 
Αεξηζκνχ/ 
Κιηκαηηζκνχ 

1 60 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ έξγσλ Μεηξφ. 

21 

Κ1.11 

Πνιηηηθφο ή 
Μεραλνιφγνο  ή 
Ηιεθηξνιφγνο ή 
Ηιεθηξνληθφο 
Μεραληθφο ή 
Αξρηηέθηνλαο κε 
εκπεηξία ζε 
ζέκαηα 
δηακφξθσζεο 
ςεθηαθνχ 
πεξηβάιινληνο 
BIM.  

1 60 

Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο ή 
Ηιεθηξνληθφο Μεραληθφο ή Αξρηηέθηνλαο κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ζε ζέκαηα 
δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο BIM.  
 

15 

Οκάδα Κ2  

Κ2.1 
Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο 
Μειεηψλ 

3 40 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γνκνζηαηηθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε δνκνζηαηηθέο κειέηεο ή ζε 
έιεγρν δνκνζηαηηθψλ κειεηψλ ππνγείσλ έξγσλ. 

12 

Κ2.2 

Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο, 
Γεσηερληθέο 
Μειέηεο 

2 40 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γεσηερληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε γεσηερληθέο κειέηεο ή ζε 
έιεγρν γεσηερληθψλ κειεηψλ ππφγεησλ έξγσλ 
Μεηξφ. 

12 
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Κ2.3 
Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο 
Καηαζθεπήο 

3 40 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καηαζθεπήο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζηελ νξγάλσζε θαη θαηαζθεπή 
κεγάισλ έξγσλ Π.Μ. 

12 

Κ2.4 

Πνιηηηθφο ή 
Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 
ηδεξνδξνκηθήο 
Δπηδνκήο 

2 40 
Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε  ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο έξγσλ Μεηξφ. 

12 

Κ2.5 

Ηιεθηξνιφγνο ή 
Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 
Σξνραίνπ Τιηθνχ 

2 40 
Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ  5  έηε ζε ζέκαηα Σξνραίνπ 
Τιηθνχ Έξγσλ Μεηξφ. 

12 

Κ2.6 

Ηιεθηξνιφγνο ή 
Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 
πζηεκάησλ 

1 40 

Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε κειέηεο ή ζε 
έιεγρν κειεηψλ θαη δηεπηθαλεηψλ ησλ 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ηδεξνδξνκηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ζε ζέκαηα Αμηνπηζηίαο, 
Γηαζεζηκφηεηαο, πληεξεζηκφηεηαο θαη Αζθαιείαο 
(RAMS) ζπζηεκάησλ. 

12 

Κ2.7 

Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Αζζελψλ 
Ρεπκάησλ 

3 40 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζπζηεκάησλ 
αζζελψλ ξεπκάησλ, δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη 
ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ Η/Μ 
εμνπιηζκνχ, ζε ζηδεξνδξνκηθά ή κεγάια 
βηνκεραληθά – θηηξηαθά έξγα. 

12 

Κ2.8 
Hιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
εκαηνδφηεζεο 

2 40 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε ζέκαηα ζεκαηνδφηεζεο θαη 
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζπξκψλ. 

12 

Κ2.9 

Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Παξνρήο 
πζηεκάησλ 
Ιζρχνο 

2 40 

 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο - δηαλνκήο ηζρχνο 
κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, θσηηζκνχ θαη 
γεηψζεσλ έξγσλ Μεηξφ. 
 

12 

Κ2.10 

Hιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
πιινγήο 
Κνκίζηξνπ 

1 40 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε ζέκαηα ζπιινγήο 
θνκίζηξνπ. 

12 

Κ2.11 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Καηαζθεπήο 

2 40 

 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο 
επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνλ επί ηφπνπ 
ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ αλαδφρσλ, ηηο δνθηκέο 
κεκνλσκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, 
ηηο δνθηκέο επηδφζεσλ θαη ηελ ζέζε ζε 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ζε ζηδεξνδξνκηθά ή 
κεγάια βηνκεραληθά – θηηξηαθά έξγα.  
 

12 
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Κ2.12 
Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 
Καηαζθεπήο 

2 40 

 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε έξγα Η/Μ φπσο αεξηζκφο, 
θπιηφκελεο θιίκαθεο, αλειθπζηήξεο, 
αληιηνζηάζηα, θιπ. 
 

12 

Κ2.13 Γεσιφγνο ΠΔ 1 40 

Γεσιφγνο (ΠΔ) κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε 
κειέηεο ή ζε έιεγρν κειεηψλ, ζηε δηεξεχλεζε θαη 
αμηνιφγεζε γεσινγηθψλ θιπ δεδνκέλσλ θαη ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ παξακέηξσλ 
γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζηαηηθψλ θαη γεσηερληθψλ 
κειεηψλ έξγσλ Μεηξφ.  

12 

Κ2.14 
Μεραληθφο 
Πνηφηεηαο 

3 40 

Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζηνλ Πνηνηηθφ Έιεγρν, ζηε 
Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο 
πηζηνπνίεζεο ISO θιπ. 
 

12 

Κ2.15 
Μεραληθφο 
πκβάζεσλ 

2 40 

Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζηελ δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ 
κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ. 
 

12 

Κ2.16 
Μεραληθφο 
Κφζηνπο Η/Μ 

2 40 
Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζηελ θνζηνιφγεζε κεγάισλ 
δεκνζίσλ Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ. 

12 

Κ2.17 
Μεραληθφο 
Υξνληθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ 

1 40 
Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζην Υξνληθφ Πξνγξακκαηηζκφ 
κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

12 

Κ2.18 

Πνιηηηθφο ή 
Μεραλνιφγνο  ή 
Ηιεθηξνιφγνο ή 
Ηιεθηξνληθφο 
Μεραληθφο ή 
Αξρηηέθηνλαο κε 
εκπεηξία ζε 
ζέκαηα 
δηακφξθσζεο 
ςεθηαθνχ 
πεξηβάιινληνο 
BIM 

1 40 

Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο ή 
Ηιεθηξνληθφο Μεραληθφο ή Αξρηηέθηνλαο κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ζε ζέκαηα 
δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο BIM.  
 

12 

Κ2.19 

Μεραληθφο κε 
εμεηδίθεπζε ζε 
κειέηεο 
ζθνπηκφηεηαο – 
νηθνλνκηθήο 
αμηνιφγεζεο 
έξγσλ κεηαθνξψλ  

1 40 

Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε εθπφλεζε κειεηψλ 
ζθνπηκφηεηαο – νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο έξγσλ, 
εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε έξγα 
κεηαθνξψλ. 

12 

Κ2.20 

Μεραληθφο κε 
εκπεηξία ζε 
πεξηβαιινληηθέο 
κειέηεο έξγσλ 
κεηαθνξψλ 

1 40 

Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 7 έηε ζε εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ 
κειεηψλ έξγσλ εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 
ζε εθπφλεζε αληίζηνηρσλ κειεηψλ έξγσλ 
κεηαθνξψλ. 

12 

Κ2.21 

Πνιηηηθφο ή 
Σνπνγξάθνο 
Μεραληθφο, 
πγθνηλσληνιφγνο 
ρεδηαζκνχ 
Μεηαθνξψλ 
 

2 40 

πγθνηλσληνιφγνο Μεραληθφο (Πνιηηηθφο ή 
Σνπνγξάθνο), κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 7 έηε 
ζηελ εθπφλεζε γεληθψλ ζπγθνηλσληαθψλ θαη 
θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, κε ρξήζε 
ζπγθνηλσληαθψλ κνληέισλ ζηξαηεγηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη κνληέισλ δηαρείξηζεο ηεο 
θπθινθνξίαο. 
 

12 
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Κ2.22 

Πνιηηηθφο ή 
Σνπνγξάθνο 
Μεραληθφο, 
πγθνηλσληνιφγνο 
Μειεηψλ 
Κπθινθνξίαο θαη 
ηάζκεπζεο  
 

1 40 

πγθνηλσληνιφγνο Μεραληθφο (Πνιηηηθφο ή 
Σνπνγξάθνο) κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 7  έηε 
ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ δηαρείξηζεο ηεο 
θπθινθνξίαο κε αληίζηνηρα κνληέια, θαζψο θαη 
κειεηψλ ζηάζκεπζεο. 
 

12 
 

Κ2.23 

Πνιηηηθφο ή 
Σνπνγξάθνο 
Μεραληθφο, 
πγθνηλσληνιφγνο 
γηα Δξεπλεηηθά 
Πξνγξάκκαηα  
 

1 40 

πγθνηλσληνιφγνο Μεραληθφο (Πνιηηηθφο ή 
Σνπνγξάθνο) κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 
ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 
 

12 
 

Κ2.24 
Πνιηηηθφο ή 
Υσξνηάθηεο 
Μεραληθφο  

1 40 

Πνιενδφκνο Υσξνηάθηεο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 5 έηε ζε εθπφλεζε πνιενδνκηθψλ 
κειεηψλ. 
 

12 
 

 
 

(*) Ωο ρξφλνο γεληθήο εκπεηξίαο κεραληθνχ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο κελ πξνζθέξνληεο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ν ρξφλνο απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 
απφ ην ΣΔΔ, γηα ηνπο δε αιινδαπνχο πξνζθέξνληεο ν ρξφλνο απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο 
αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ αληίζηνηρν θνξέα ηεο ρψξαο ηνπο. 

 
 ηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ 

γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία, κπνξεί λα πξνθχπηεη είηε απφ έλαλ κφλν, είηε αζξνηζηηθά 

απφ ηνπο ζπκπξάηηνληεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία κειέηεο. 
 

11.3 Γεληθέο ππνρξεψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
 
1. πκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα (κειέηε, δεκνπξάηεζε, 

θαηαζθεπή, δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία), πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην 
ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ππφ θαηαζθεπή αιιά θαη ησλ λέσλ έξγσλ 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο. 

 
2. Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ιχζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη πξνηάζεσλ 

βειηηζηνπνίεζεο κε βάζε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο φπνπ απαηηείηαη. 
 
3. πκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα κειέηεο, δηαρείξηζεο θαη επίβιεςεο 

ησλ έξγσλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αληηθείκελν θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ, 
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο «Σερληθά ηνηρεία Πξνζσπηθνχ & 
Τπεξεζηψλ πκβνχινπ». Δπίζεο ζην ίδην ηεχρνο πεξηιακβάλνληαη νη ζέζεηο θαη 
ηα πξνζφληα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ. 
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11.4 Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο – Καηεγνξίεο κειεηψλ 
 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε ηξηάληα πέληε εθαηνκκχξηα 
ηεηξαθφζηεο νγδφληα δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα εμήληα ηξία επξψ θαη ηξηάληα ιεπηά 
(35.482.263,30€), κε απξφβιεπηα θαη ρσξίο ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 
1. 6.462.363,60 € γηα ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κειέηε θαηεγνξίαο 8 

(ηαηηθέο Μειέηεο) 
 

2. 16.884.747,00 € γηα ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κειέηε θαηεγνξίαο 9 
(Μεραλνινγηθέο, Ηιεθηξνινγηθέο θαη Ηιεθηξνληθέο Μειέηεο) 

 
3. 4.567.384,80 € γηα ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κειέηε θαηεγνξίαο 10 

(Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ έξγσλ θαη θπθινθνξηαθέο) 
 

4. 2.453.754,60 € γηα ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κειέηε θαηεγνξίαο 21 
(Γεσηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο).  

 
5. 485.892,00 € γηα ππεξεζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κειέηε θαηεγνξίαο 20 

(Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο). 
 

6. 4.628.121,30 € γηα Απξφβιεπηεο δαπάλεο. 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ Οηθνλνκηθή ηνπο 
Πξνζθνξά βάζεη ηεο παξαπάλσ εθηηκψκελεο αμίαο, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή 
θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ηελ ππεξβνχλ επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ. 
 
Γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο δελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ 
ηηκψλ. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ..  

 
11.5 Υξεκαηνδφηεζε 
 Η ζχκβαζε ησλ ππεξεζηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 
ΔΠΑ 2014-2020, απφ πφξνπο ηνπ ΔΠΑ 2021-2027 θαζψο θαη απφ ην 
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΑΔ 2017Δ06540000. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζχκβαζε ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 5.4 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 
11.6 Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε εμήληα (60) κήλεο, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 
ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. 

 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, κεηαγελέζηεξν ρξφλν έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 12:  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ– ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ 
ΤΜΒΑΖ  

 
12.1  Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr. 
 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε θαη έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο. 
 

12.2 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ηεο χκβαζεο ζα γίλεη κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ Ν.4412/16 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ. 

 
12.3 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 311 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΦΟΡΔ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
13.1 Οη πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. 

13.2  Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 

13.3  Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο.  

13.4 Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα 12 κήλεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 
ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Οη πξνζθνξέο δχλαηαη λα παξαηαζνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΛΖΞΖ ΣΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 
 
14.1 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη ζηηο 29/03/2021 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ.  Δθπξφζεζκε ππνβνιή πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε 
ηα αλσηέξσ, έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 

14.2 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά» ζα γίλεη ηελ 30ε Μαξηίνπ 2021  θαη ψξα 
11:00 π.µ. 

 
14.3 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζα 

γίλεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ δηελεξγεζεί ε 
απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», αλαξηάηαη ζηελ ΔΔΔΔ, ζην ΚΗΜΓΗ 
θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα 
πξνζβάζηκν, ρψξν «Ηιεθηξνληθνί Γηαγσληζκνί» ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ 
θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΔΓΓΤΖΔΗ  
 
15.1 Γεληθνί Όξνη 

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη πξνο φθεινο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 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 
(.Γ..) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. 
Μπνξνχλ, επίζεο, 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 έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 

 
Δάλ ε εγγχεζε εθδνζεί απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα ζπληαρζεί 
ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 
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 
πξνζθέξσλ ζα απνθιείεηαη απφ ηε 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 ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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15.2 Δγγχεζε πκκεηνρήο 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε 
θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο 
παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 4412/2016, Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 
πκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επηαθνζίσλ ελλέα ρηιηάδσλ 
εμαθνζίσλ ζαξάληα πέληε ΔΤΡΧ (709.645,00 €) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ ησλ 
απξφβιεπησλ δαπαλψλ, ρσξίο ΦΠΑ. 
 
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 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. 
 
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην Τπφδεηγκα Α1 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ε έθδνζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα γηαηί ην εθδνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα δελ ιεηηνπξγεί ζηελ 
Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α2 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 
 
Η Δγγχεζε πκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο 
κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε 
ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε 
ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο. 
 
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.  

 
 Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ γίλεηαη δεθηή θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 
δελ ζα ζπκκνξθσζεί απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία. 
 

 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 Δγγχεζε πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  
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 α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή 
ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο 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, θαη 

γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Ν. 4129/2013 (Α‟ 52). 

Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα θαηαθχξσζεο, ε Δγγχεζε πκκεηνρήο 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. 

 
 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.,  

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 ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ή αλ 
παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6, 21θαη 23 ηεο παξνχζαο. 
 

15.3  Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  
 

15.3.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ν Αλάδνρνο λα θαηαζέζεη Δγγχεζε 
Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ Ν. 4412/2016, ην 
χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξνβιέπησλ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 
κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Τπφδεηγκα Β.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηεο 
παξνχζαο.  

 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ην εθδνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα δελ 
ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα Β.2 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 
 
Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 
15.3.2 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 Ν. 4412/2016, ε 

νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε 
ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο 
ΦΠΑ. 
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15.3.3 Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εγγπάηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ρσξίο 
θακία δηάθξηζε ηελ νθεηιφκελε, πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 
πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ κε πηζηή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ, 
φξσλ θαη 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 ζηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ 
Αλαδφρνπ. Η έλζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ 
είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
 

15.3.4 Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
Βεβαίσζεο Πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,  εθφζνλ έρνπλ πιεξσζεί νη φξνη ηεο παξνχζαο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΜΟΗΒΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 
16.1 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί ηε ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη 

δελ πεξηιακβάλεη ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Οη πιεξσκέο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη κε κεληαίεο πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα ππνβάιιεη 
αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα ζπληάζζνληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
Σεχρνο πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.  

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

Διιεληθή Ννκνζεζία. 
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ΦΠΑ βαξχλεη ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
  
16.2 Σα ζηνηρεία πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, νη θξαηήζεηο θαη νη 

ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηεο, ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζρεηηθά 
ζηνηρεία θαη φξνη, πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 17: ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ – ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

 
17.1  Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:     

Πξνθήξπμε ζχκβαζεο, ήηνη ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν “Πξνθήξπμε 
χκβαζεο” απεζηάιε, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο simap.europa.eu, γηα 
δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 
27/01/2021. 

17.2 Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν:  

Η πξνθήξπμε ζχκβαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 17.1 θαη ην ηεχρνο ηεο 
Γηαθήξπμεο θαηαρσξνχληαη ζην ΚΗΜΓΗ. 
 
Σν  ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηνπ θαη φια ηα ηεχρε ηνπ 
Γηαγσληζκνχ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 
(www.promitheus.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. 
(www.ametro.gr). 
 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, 
αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο 
Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. (www.ametro.gr).  
 
Γλσζηνπνίεζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 
 

17.3 Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο 
ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 3.000,00€.  

  
 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔΔΈ βαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ametro.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΣΖ 

ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ 
 
18.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο έρνπλ 

νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεκνλσκέλα ή ελψζεηο απηψλ, 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 
ππεξεζηψλ ησλ θαηεγνξηψλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11.4 ηεο 
παξνχζαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε: 

α) θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 
 
 β) θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
 
 γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Γ), ζηνλ 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 πκθσλίαο, 

 
   δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε γ‟ θαη έρνπλ 

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

 
ΚΑΙ 
 

 απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

18.2 Ο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο κηαο θαη κφλν έλσζεο. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φιεο νη ελψζεηο ζηηο νπνίεο 
κεηέρεη ην θνηλφ κέινο.  
 

18.3 Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλλα πεξηβιεζνχλ 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
ε πεξίπησζε φκσο, πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα 
πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 254 
ηνπ λ. 4412/2016. 
 
ε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, απφ ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπζηάζεσο, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
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ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 
 
19.1 Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ απνδεηρζεί ή είλαη γλσζηφ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ κε 
άιιν ηξφπν φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη πεξί ελψζεσο 
θνξέσλ) ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 
παξαγξάθσλ απφ 19.1.1 έσο 19.1.6 ηεο παξνχζαο.   

 
 Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 19.1.1 έσο 19.1.6 ηεο παξνχζαο, ε 

ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηφ. Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά: 

 
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ), ε 
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

 
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 
γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

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

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

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

19.1.2  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. 

19.1.3  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 ηνλ Ν. 2803/2000 (Α  48), 

19.1.4  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 
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απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 

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

19.1.6  Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 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 ηνλ Ν. 
4198/2013 (Α‟ 215). 

19.2 Δπηπιένλ, θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
19.2.1 Δάλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

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

 
19.2.2  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. 

 
19.2.3    Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 19.2.1 θαη 19.2.2 ηεο παξνχζαο 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.  

 
19.2.4  Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 19.2.1 θαη 19.2.2 ηεο παξνχζαο δελ 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή 
εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη 
θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο 
(ΔΔΔ), ηνπ άξζξνπ 79, ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν 
εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά 
πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 
  Οη πεξηπηψζεηο 19.2.1 θαη 19.2.2 ηεο παξνχζαο παχνπλ λα εθαξκφδνληαη 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 
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πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 
ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. 

 
19.2.5 Όηαλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 

κέζα, φηη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληα έρνπλ επηβιεζεί, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο:  
αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 
2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ 
πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή  

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

Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 
19.3 Δπίζεο θάζε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
19.3.1 Δάλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ.κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ 

ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
19.3.2 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. 

 
19.3.3 Δάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ N. 3959/2011, φπσο απηή 

ηζρχεη, 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. 

  
19.3.4 Δάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Ν.4412/16 θαη δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα. 

 
19.3.5 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. 

 
19.3.6  Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο θαη άιιεο θπξψζεηο. 

 
19.3.7 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, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο.  

 
19.3.8 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, 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. 

 

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

 
19.4 Δάλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο 
εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ).  

19.5 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη 
φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

 Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 19.1 ηεο πανξχζαο ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε 
πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 19.3 ηεο παξνχζαο ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο 

 
19.6 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο λα ππνβάιινπλ 
φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

19.7 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 19.1.1 έσο 19.1.6, 19.2 θαη 19.3 ηεο παξνχζαο 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 
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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. 

 
19.8 Η απφθαζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
19.9 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/16, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα 
θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20:  ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, απαηηείηαη επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 19, λα 
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 21.1.1 ηεο παξνχζαο σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 
ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε. 
 
Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα αλαθεξπρζεί πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ζα θιεζεί, πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ππνβάιεη φια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, γηα ηα νπνία ππέβαιε ην ΔΔΔ. 
 

20.1  Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.   

 
 Δηδηθά: 

  

 Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ ζηελ 
θαηεγνξία/θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο παξνχζαο. 

 Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε-κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά Μεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο – 
κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΗ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/ 2016. 

 Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 18.1(γ) θαη 18.1(δ) ηεο παξνχζαο, απαηηείηαη λα είλαη 
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εγγεγξακκέλνη ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη 
ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 18.1(γ) θαη 18.1(δ) ηεο παξνχζαο θαη ζηα θξάηε απηά δελ 
ηεξνχληαη επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα, πξνζθνκίδνπλ νζα νξηδνληαη 
ζην άξζξν 23.3 ηε παξνχζαο. 

 
 ε πεξίπησζε έλσζεο, ε αλσηέξα απαίηεζε απαηηείηαη λα θαιχπηεηαη απφ θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο. 
 
20.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  
  

Κάζε πξνζθέξσλ απαηηείηαη λα δηαζέηεη ειάρηζην κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε 
πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο, ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 70.000.000,00 €.  

 ε πεξίπησζε έλσζεο, ε αλσηέξα απαίηεζε απαηηείηαη λα θαιχπηεηαη 
ηνπιάρηζηνλ απφ έλα κέινο ηεο έλσζεο. 

 
20.3 Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα  

 
20.3.1 Γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο απαηηείηαη θαη‟ 

ειάρηζηνλ λα δηαζέηνπλ ζηειέρσζε, σο εμήο: 
 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 8, «ηαηηθέο Μειέηεο» ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 
12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο 
εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 9, «Μεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο κειέηεο» ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 
ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο  εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ 
θαηεγνξία, 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, «Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ θαη 
θπθινθνξηαθέο» ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 
8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, «Γεσηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο» 
ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο 
εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 20, «Γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη 
γεσθπζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο» ηνπιάρηζηνλ 1 ζηέιερνο 12εηνχο 
εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 2 ζηειέρε 4εηνχο εκπεηξίαο 
ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

 
ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ κειεηεηψλ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο 
αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο κηθξφηεξεο εκπεηξίεο. Σν ζπλνιηθφ 
πξνθχπηνλ ηζνδχλακν δπλακηθφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξ. 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 3316/05. 
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ε πεξίπησζε έλσζεο, ε αλσηέξσ απαίηεζε αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη απφ έλα 
κέινο ηεο έλσζεο γηα ηελ θαηεγνξία / θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο 
παξνχζαο ζηελ νπνία / ζηηο νπνίεο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζπκκεηέρεη. 
 

20.3.2 Παξφκνηεο Τπεξεζίεο 
 
 Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο 

παξνχζαο, νθείιεη λα δηαζέηεη επηπιένλ θαη εηδηθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
ηθαλφηεηα θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξφλ άξζξν.   

 
Η εηδηθή ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνρή παξφκνησλ κε ηελ 
ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ, νη νπνίεο παξαζρέζεθαλ κε ζπκβάζεηο ηνπ ππνςήθηνπ 
θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2021.    
 

  Ωο παξφκνηεο ππεξεζίεο λννχληαη ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ, πνπ έρνπλ 
παξαζρεζεί ζε εξγαζίεο ΠΜ ζε έξγα Μεηξφ θαζψο θαη ζε Η/Μ ζπζηήκαηα έξγσλ 
Μεηξφ. πγθεθξηκέλα, ε ειάρηζηε εκπεηξία πνπ απαηηείηαη (ζε ππεξεζίεο ΠΜ θαη 
Η/Μ) ζα πξέπεη λα αθνξά γξακκή Μεηξφ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 10ρικ, ε νπνία ζε 
πεξίπησζε Έλσζεο κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έλα ηνπιάρηζην έξγν Μεηξφ ζην νπνίν παξέρνληαλ νη 
ζρεηηθέο ππεξεζίεο έρεη κήθνο ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 5ρικ.  
 

  ε πεξίπησζε απφθηεζεο εκπεηξίαο κέζσ έλσζεο γηα λα ιεθζεί ππφςε ε 
εκπεηξία, απαηηείηαη ην κέινο ηεο Έλσζεο πνπ παξέρεη ηελ εκπεηξία, λα έρεη 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο πνπ επηθαιείηαη απφ 30% 
θαη άλσ ζε έξγα ΠΜ ή Η/Μ αληίζηνηρα. Σν πνζνζηφ απηφ ζα πξνθχπηεη απφ ην 
Πηζηνπνηεηηθφ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ πκβάζεσλ πνπ 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηνδφηε θαηά 
ην ζηάδην θαηαθχξσζεο (άξζξν 23.5.2 ηεο παξνχζαο).  
 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ, 
επηζεκαίλεηαη φηη, εάλ ην κέινο ηεο έλσζεο πνπ δηαζέηεη ηελ εκπεηξία θαιχπηεη 
ηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δειαδή ην 30% θαη 
άλσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο, ηφηε ππνινγίδεηαη γηα ην 
κέινο απηφ εκπεηξία 100% θαη πξνζκεηξάηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ ην ζπλνιηθφ 
κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ κεηξφ πνπ αθνξά ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

  
20.4 ηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία) 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ή ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ 
λ.4412/16, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή θχζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
απηψλ θαη ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ λα είλαη δηαζέζηκε 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερληθήο 
θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηξίηνη ζα εθηειέζνπλ 
ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηθαιείηαη νηθνλνκηθνχο 
θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο πφξνπο ηξίησλ, ν ηξίηνο ζα επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη 
εηο νιφθιεξν κε ηνλ Αλάδνρν έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηνπο πφξνπο 
πνπ δηαζέηεη ζε απηφλ.  
 
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο» ην ΔΔΔ ησλ θνξέσλ ηα πξνζφληα ησλ νπνίσλ επηθαινχληαη. 
 
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηνλ ππνθάθειν «Σερληθήο 
Πξνζθνξάο» ηα ζηνηρεία ησλ θνξέσλ ηα πξνζφληα ησλ νπνίσλ επηθαινχληαη 
πνπ είλαη απαξαίηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε 
κε ηήξεζεο ηνπ φξνπ απηνχ, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίθιεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 
 
Δπίζεο, ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζηα Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο ηα απαηηνχκελα ηνπ άξζξνπ 23.8 ηεο παξνχζαο γηα ηελ απφδεημε 
δάλεηαο εκπεηξίαο ησλ επηθαινχκελσλ ηξίησλ.  
 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα πεξηιεθζνχλ ηα Γηθαηνινγεηηθά Γέζκεπζεο 
πλεξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 23.8 ηεο παξνχζαο κε ηα νπνία ζα εγθξίλεηαη ε 
παξνρή πξνο ηνλ Γηαγσληδφκελν ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 
θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο. Η ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ χκβαζε ζε ηξφπν ψζηε λα είλαη 
δπλαηφλ ζηε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη λα εθηηκήζεη 
ηελ ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δέζκεπζεο.  

 
Σα σο άλσ ζα ππνβιεζνχλ θαη γηα θάζε άιινλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ζα θάλνπλ 
ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο έζησ θαη αλ νη θνξείο απηνί είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ ηξίηνπ. 
 
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα θνηλνπξαμία / 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 ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο ή 
ζπληξέρνπλ γη‟ απηφλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ηφηε ε 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 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, ηφηε απνξξίπηεηαη ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
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πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο. 
 
Οη δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα ησλ ηξίησλ, ηνπο πφξνπο ησλ νπνίσλ επηθαιείηαη ν 
πξνζθέξσλ, ζα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο, πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπο 
αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο (ππν)θαθέινπο: 

α) (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο»,  

β) (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», 

γ) (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 

 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ. 

 

21.1 Ο ειεθηξνληθφο (ππν)θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη:  

 
21.1.1 Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
  Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνίν 
απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986 
(Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 
πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο 

παξνχζαο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ΔΔΔ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί 
ζε κνξθή αξρείσλ XML θαη pdf ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΗΓΗ θαη απνηειεί έγγξαθν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
Σν ΔΔΔ πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά. 
 
Καηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ ή άιινπ 
αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή 

πεξηζηάζεσλ, φπσο ε ηξηεηήο παξαγξαθή ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016 ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 

3959/2011, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο 
απάληεζεο. 

 
  ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 
ππνβάιιεηαη ην ΔΔΔ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ θάζε έλα απφ ηα σο άλσ 
πξφζσπα ή απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
79Α ηνπ Ν. 4412/16.  

   
  Ωο 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 ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 
ΔΔΔ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο (νηθνλνκηθφ θνξέα) πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (δάλεηα εκπεηξία), ππνβάιιεηαη θαη ην ΔΔΔ 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ θάζε θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη επηπιένλ ε ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ απφ ηα 
πξνηεηλφκελα ζηειέρε ζηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε δελ αλήθνπλ ζηνλ πξνζθέξνληα 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 21.2.2 ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ην πξνηεηλφκελν ζηέιερνο αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν, ην ΔΔΔ ζα πξέπεη 
λα ζπκπιεξσζεί θαη ππνγξαθεί απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 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. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γλσξίδεη ζηελ παξνχζα θάζε φηη ζα 
αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ππνβάιιεηαη, καδί κε ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ, θαη ην ΔΔΔ ηνπ ππεξγνιάβνπ 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππεξγνιάβν. 
 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο, 
κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα ππνβάιινπλ 
φια ή νξηζκέλα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ 
ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 18, 19 θαη 20 ηεο παξνχζαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη 
γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο δελ 
πιεξνί, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, 
κία απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο (α) θαη (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Σν ΔΔΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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21.1.2 Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 15.1 ηεο παξνχζαο. 

 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνζθεξζέληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη 
ππνρξενχληαη λα ηελ ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν), ζχκθσλα κε 
ηα πξναλαθεξφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ ζα ππνβάινπλ θαζφινπ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 
 

21.1.3  Σε Γήισζε πγθαηάζεζεο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Τπφδεηγκα Γ.1 ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Γ, ρσξηζηά απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ππνγεγξακκέλε απφ 
ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ρσξηζηά απφ θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα-κέινο ηεο.  
 

21.2 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 
αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22.1 ηεο 
παξνχζαο θαη απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη: 

 
21.2.1 Σερληθή Έθζεζε ζρεηηθά κε ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο νκάδαο 

Κ1, ην νπνίν ζα δηαζέζεη ν πξνζθέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ηελ 
Σερληθή Έθζεζε ζα παξνπζηάδεη, φια ηα ζηειέρε ηεο νκάδαο Κ1, ηε ζέζε γηα ηελ 
νπνία πξννξίδνληαη, ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ ρξφλν εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ 
ζην απαηηνχκελν αληηθείκελν θαζψο θαη εηδηθή αλαθνξά εάλ απηνί αλήθνπλ ζηνλ 
πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα ή απνηεινχλ «πφξνπο ηξίησλ».  
 
Δπίζεο ζηελ Σερληθή Έθζεζε ζα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ ηνπ 
πληνληζηή, ν νπνίνο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 11.2 ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο.  
 

21.2.2 Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ ησλ ηειερψλ ηεο Οκάδαο Κ1, ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα Γ.2 ηνπ πξνζαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο, ηα νπνία ζα ππνγξάθνληαη 
ςεθηαθά απφ ην ζηέιερνο ην νπνίν αθνξά ην θάζε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

  
 ε πεξίπησζε αιινδαπψλ ζηειερψλ, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ζηειέρνπο, ζηελ νπνία ζα δειψλεη 
φηη θαηαλνεί πιήξσο ην θείκελν ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο θαζφζνλ ηνπ 
κεηαθξάζηεθε ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη. 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην πξνηεηλφκελν εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνληαη ζηειέρε πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 
δειαδή δελ έρνπλ ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή δελ δηαζέηνπλ αηνκηθά 
πηπρία εληαγκέλα ζην πηπρίν ηεο εηαηξείαο, ηα ζηειέρε απηά ζεσξνχληαη πφξνη 
„ηξίησλ‟, αθφκε θη αλ δηαηεξνχλ ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο ζα αλαδεηρζεί κεηνδφηεο, 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη, εθηφο ησλ άιισλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 
23.8.1 ηεο παξνχζαο, ζην θάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο. 
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21.3 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη: 
 
21.3.1 Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζπληάζζεηαη 

ζπκπιεξψλνληάο ηε ζπλνιηθή δαπάλε πξν ΦΠΑ φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
«Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

 
21.3.2 To «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

(Γήισζε θαη Έληππν Οηθνλνκηθήο 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 λνκηθνχ πξνζψπνπ / 
έλσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζεσξείηαη αλππφζηαηε 
θαη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη. 
 
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηφζν ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηνπ Δληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην παξφλ 
άξζξν. 
 

  Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα δνζνχλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 
αληίζηνηρν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ. 
 
ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. νη δηαγσληδφκελνη 
ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή κνλάδαο αλά ζέζε θαη αλά 
αλζξσπνκήλα αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε 
ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ακνηβή αλά ζέζε. Σα ζπλνιηθά πνζά ησλ ακνηβψλ αλά 
ζέζε πξνζηίζεληαη θαη πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ακνηβή, ε νπνία ελ 
ζπλερεία ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε 
ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 

 
ην πνζφ ηεο πξνζθεξφκελεο ακνηβήο ππνινγίδεηαη ην 15%, ην νπνίν απνηειεί 
ην θνλδχιη ησλ απξνβιέπησλ θαη πξνζηίζεηαη ζην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζθεξφκελεο ακνηβήο ψζηε λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ακνηβή 
κε απξφβιεπηα ηεο ζχκβαζεο.  

 
Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο θαη ηεο αληίζηνηρεο νιφγξαθεο 
ζην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, δηνξζψλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε βάζε ηελ νιφγξαθε αλαγξαθή, ε νπνία θαη 
ππεξηζρχεη. 





 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΔΡΓΧΝ ΣΖ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΑΣΣΗΚΖ 

 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 
RFP-381/20 
Α..  95151 

 

ειίδα 50 απφ 79 

 

 
Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 
νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα 
γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα 
ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
Οπνηαδήπνηε δηφξζσζε, δηαγξαθή, παξαπνκπή ή γεληθά αιινίσζε ηνπ θεηκέλνπ 
ηνπ Δληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ή θαη δηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ 
ή φξσλ ζε απηφ, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 
θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνζθέξνληα πνπ ηηο δηαηππψλεη. 
 
Σα πξνζθεξφκελα πνζά ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 22: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ – ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζα αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο θαη 
Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη 
ππνθξηηήξηα, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο. 

 
22.1 Αμηνιφγεζε θαη Βαζκνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Η Σερληθή Αμηνιφγεζε - Βαζκνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε βάζε ηα παξαθάησ. 
 

22.1.1 Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο: Δκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Οκάδαο Κ1 

 ην θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη ε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία (ζε έηε) πνπ 
δηαζέηεη ην πξνηεηλφκελν πξνζσπηθφ ηεο Οκάδαο Κ1, φπσο αλαιχεηαη 
πεξαηηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 
11.2, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
Σν Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ 11 Τπνθξηηήξηα κέζσ ησλ 
νπνίσλ αμηνινγείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά θάζε ππνςεθίνπ θαη 
πξνθχπηεη ε βαζκνινγία απηήο. πγθεθξηκέλα απφ ηε ζπλνιηθή 
απαηηνχκελε εκπεηξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα αμηνινγείηαη / 
βαζκνινγείηαη: 

 ε εκπεηξία ηνπ πληνληζηή ζηε δηαρείξηζε / δηνίθεζε / 
ζπληνληζκφ έξγσλ Μεηξφ,  

 ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ζηηο ζέζεηο ηεο Οκάδαο Κ1.2 έσο Κ1.10 
ζε έξγα Μεηξφ,  

 ε εκπεηξία ηνπ ζηειέρνπο Κ1.11 ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο 
ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο BIM,  
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ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

Η αμηνιφγεζε/ βαζκνιφγεζε ηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο ζα πξνθχπηεη απφ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Έθζεζεο θαη απφ ηα ππνβαιιφκελα 
Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
 
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα πεξηιακβάλνληαη ηα Τπνθξηηήξηα πνπ απαξηίδνπλ ην 
Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαζψο θαη ε βαξχηεηα θάζε 
Τπνθξηηεξίνπ. 
 

 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ : Δκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Οκάδαο Κ1 

Α/Α ΚΧΓ ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

ΣΖ ΟΜΑΓΑ Κ1 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 
ΤΠΟΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 ΟΜΑΓΑ Κ1 

1 Κ1.1 

 
Δπηθεθαιήο  
πκβνχινπ - 
πληνληζηήο  
 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο, πληνληζηήο ηεο 
Οκάδαο ηνπ πκβνχινπ, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε δηαρείξηζε / δηνίθεζε 

/ ζπληνληζκφ έξγσλ Μεηξφ. 

 

5,00% 

2 Κ1.2 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο, 
Γεσηερληθέο Μειέηεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γεσηερληθφο, κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε γεσηερληθέο 
κειέηεο ή ζε έιεγρν γεσηερληθψλ κειεηψλ 
ππφγεησλ έξγσλ Μεηξφ. 

 

5,00% 

3 Κ1.3 

Πνιηηηθφο ή 
Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο 
ηδεξνδξνκηθήο 
Δπηδνκήο 

Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε 
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή 
ζε έιεγρν κειεηψλ επηδνκήο Μεηξφ. 

10,00% 

4 Κ1.4 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο Παξνρήο 
Ιζρχνο 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία  
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο  ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ηζρχνο  
έξγσλ Μεηξφ. 
 

 

10,00% 

5 Κ1.5 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο Παξνρήο 
Ιζρχνο Έιμεο  

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ηζρχνο έιμεο ζπξκψλ κε ζχζηεκα 
3εο ξάγαο 750V DC ή/θαη ελαέξηνπ 
ξνεθφξνπ αγσγνχ, αμηνιφγεζε θαη 
εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, 
δηαδηθαζηψλ δνθηκψλ θαη ζέζεσο ζε 
ιεηηνπξγία Η/Μ Δμνπιηζκνχ & Τπφγεησλ 
ηδεξνδξνκηθψλ πζηεκάησλ έξγσλ Μεηξφ 

10,00% 

6 Κ1.6 

Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Αζζελψλ Ρεπκάησλ 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη αζζελψλ 
ξεπκάησλ έξγσλ Μεηξφ. 

10,00% 
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7 Κ1.7 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο πζηεκάησλ 
Απηνκαηηζκνχ 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ  ζπζηεκάησλ ηειεδηαρείξηζεο, 
ζπζηεκάησλ ελζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζπζηεκάησλ SCADA 
θαη HMI ζπζηεκάησλ θαη απηνκαηηζκψλ 
ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ έξγσλ Μεηξφ. 

10,00% 

8 Κ1.8 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο 
εκαηνδφηεζεο 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ ζεκαηνδφηεζεο θαη ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ ζπξκψλ έξγσλ Μεηξφ. 

10,00% 

9 Κ1.9 

Μεραλνιφγνο ή 
Ηιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο Σξνραίνπ 
Τιηθνχ 

Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 
κε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο 
ή ζε έιεγρν κειεηψλ Σξνραίνπ Τιηθνχ 
Μεηξφ. 

10,00% 

10 Κ1.10 
Μεραλνιφγνο 
Μεραληθφο Αεξηζκνχ/ 
Κιηκαηηζκνχ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε κειέηεο  ή ζε έιεγρν 
κειεηψλ αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ έξγσλ 
Μεηξφ. 

10,00% 

11 Κ1.11 

Πνιηηηθφο ή 
Μεραλνιφγνο  ή 
Ηιεθηξνιφγνο ή 
Ηιεθηξνληθφο 
Μεραληθφο ή 
Αξρηηέθηνλαο κε 
εκπεηξία ζε ζέκαηα 
δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ 
πεξηβάιινληνο BIM 

Πνιηηηθφο ή Μεραλνιφγνο ή Ηιεθηξνιφγνο 
ή Ηιεθηξνληθφο Μεραληθφο ή Αξρηηέθηνλαο 
κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ζε ζέκαηα 
δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο 
BIM. 
 

10,00% 

  ΤΝΟΛΟ  100% 

 

 
22.1.2 Δπεμήγεζε ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο 

 
Η βαζκνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο U(ΣΠ) ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα 
πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ ππνθξηηεξίσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο. 
 
Η βαζκνιφγεζε θάζε ππνθξηηεξίνπ θπκαίλεηαη απφ 80 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φιεο νη απαηηήζεηο, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 100 
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνθξηηεξίνπ. 
Τπνθξηηήξην πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, δειαδή 
ηελ ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία ησλ 80 βαζκψλ, επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο θαη ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. 
 
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν 
ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ 
Πίλαθα, επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 
φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 
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Λακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηνλ πληνληζηή ε αμηνιφγεζε αθνξά ζηελ εκπεηξία 
ζε ζέκαηα δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ έξγσλ Μεηξφ, ηα ζηειέρε Κ1.2 έσο 
Κ1.10 ζε έξγα Μεηξφ θαη γηα ην ζηέιερνο ηεο ζέζεο Κ1.11 ζε ζέκαηα 
δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ΒΙΜ, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 
παξαπάλσ ππνθξηηεξίσλ ιακβάλνπλ ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία 80.  

πγθεθξηκέλα ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

 Ο ζπληνληζηήο ζα ιάβεη γηα ηελ ειάρηζηε εκπεηξία ησλ 10 εηψλ ζηε 
δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ έξγσλ Μεηξφ ηνλ βαζκφ 80, ελψ γηα 
εκπεηξία 15 εηψλ θαη άλσ ζηε δηαρείξηζε / δηνίθεζε / ζπληνληζκφ έξγσλ 
Μεηξφ ζα ιάβεη ηε κέγηζηε βαζκνινγία 100. Η εκπεηξία ησλ ππνινίπσλ 
ππνςεθίσλ βαζκνινγείηαη αλαινγηθά κεηαμχ ηνπ κέγηζηνπ (100) θαη ηνπ 
ειάρηζηνπ (80) βαζκνχ.  

• Σα ζηειέρε πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζέζεηο Κ1.2, Κ1.3, Κ1.4, Κ1.5, Κ1.6, 
Κ1.7, Κ1.8, Κ1.9 θαη Κ1.10, ζα ιάβνπλ γηα ηελ ειάρηζηε εκπεηξία ησλ 10 
εηψλ ζε έξγα Μεηξφ ηνλ βαζκφ 80, ελψ γηα εκπεηξία 15 εηψλ θαη άλσ ζε 
έξγα Μεηξφ ζα ιάβνπλ ηε κέγηζηε βαζκνινγία 100. Σα ζηειέρε ηα νπνία 
δηαζέηνπλ εκπεηξία κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο βαζκνινγνχληαη 
αλαινγηθά κεηαμχ ηνπ κέγηζηνπ (100) θαη ηνπ ειάρηζηνπ (80) βαζκνχ.  

• Σν ζηέιερνο πνπ θαιχπηεη ηε ζέζε Κ1.11 ζα ιάβεη γηα ηελ ειάρηζηε 
εκπεηξία ησλ 2 εηψλ ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο 
BIM ηνλ βαζκφ 80, ελψ γηα εκπεηξία 10 εηψλ θαη άλσ ζε ζέκαηα 
δηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο BIM ζα ιάβεη ηε κέγηζηε 
βαζκνινγία 100. Σα ζηειέρε ηα νπνία δηαζέηνπλ εκπεηξία κεηαμχ ηεο 
ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο βαζκνινγνχληαη αλαινγηθά κεηαμχ ηνπ κέγηζηνπ 
(100) θαη ηνπ ειάρηζηνπ (80) βαζκνχ.  

 
22.1.3 Βαζκνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 

Η βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο U(ΣΠ) ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα 
πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ππνθξηηεξίσλ. 
 
Η βαζκνινγία απηή θπκαίλεηαη κεηαμχ κέγηζηεο 100 θαη ειάρηζηεο απνδεθηήο 80. 
 
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ζε 70%. 
 

22.2 Βαζκνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

Oη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα θαη ε 
βαζκνινγία U(ΟΠη) ηεο θάζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΟΠη) ηζνχηαη κε ην 
πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο σο εμήο: 

 
U(ΟΠη) = 100 x  (1-ΟΠη/ΠΑ), φπνπ:   

 
ΠΑ είλαη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή, κε απξφβιεπηα (ρσξίο ΦΠΑ) 
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ΟΠη είλαη ε εμεηαδφκελε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, κε απξφβιεπηα (ρσξίο 
ΦΠΑ). 

 
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 
 
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ζε  30%.  
 
Βαζκνινγνχληαη κφλν νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θξίζεθαλ πιήξε θαη νη Σερληθέο 
Πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 
22.1.3 ηεο παξνχζαο. 

 
22.3 Πξνζδηνξηζκφο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο  
 
H ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε πξνζθνξάο U πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα:  
U =  U(ΣΠ) * 70%  +  U(ΟΠ) * 30% 

Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη 
ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην U. 

ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ επηιέγεη ηνλ 
πξνζθέξνληα κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 
ηζνβαζκίαο θαη σο πξνο ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ επηιέγεη 
ηνλ πξνζθέξνληα κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 23:  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ / ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

 
23.1  Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα) – Πξνζεζκίεο Τπνβνιήο ηνπο 

 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη ηα απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο 
(Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο), ηα νπνία ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο 
Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 
19 θαη 20 ηεο παξνχζαο. 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο 
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 
θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. πλίζηαηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
κεξηκλνχλ εγθαίξσο γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
(ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δελ εμαζθαιίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ) πξνθεηκέλνπ λα 
θαιχπηνληαη ηα αλσηέξσ. 
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ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 
δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά 
απφ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο 
δηαδηθαζίαο. 
 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 
απηά πνπ ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη, εληφο ηεο 
νξηζζείζαο πξνζεζκίαο, αίηεκα πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά 
έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ε  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 
 Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο αλαθέξεηαη ε ππνβνιή 

Τπεχζπλεο Γήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα κελ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε 
«Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86», γηα δε ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, 
δήισζε αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, σο ηέηνηα δε λνείηαη έλνξθε βεβαίσζε, ή 
φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ 
Τπνςεθίνπ. Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο Γηαγσληδφκελνπ επξίζθεηαη ή θαηνηθεί ζηελ Διιάδα, δχλαηαη λα 
ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ηελ επηπιένλ ζεκείσζε πάλσ 
ζην ζψκα ηεο δήισζεο φηη ν δειψλ θαηαλνεί πιήξσο ην θείκελν ηεο δήισζεο, 
θαζφζνλ ηνπ κεηαθξάζηεθε ζε γιψζζα πνπ γλσξίδεη. 

  
 Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πεξί απηψλ δηαηάμεηο. 
 
 Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 
α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο παξαγξάθνπο 19.1, 19.2.5 θαη 19.3.2 

ηεο παξνχζαο εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπο, 

 
β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 19.2 ηεο 

παξνχζαο εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, 

 
γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 20.1 ηεο παξνπζαο, ηα 

απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ 
νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπο, 
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δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη 

 
ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, 
κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.  

 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 
νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν/πιεξνθνξίεο θξηζεί απαξαίηεην κεηά ηελ αλάγλσζε 
ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 
απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην 
εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 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 ηεο παξνχζαο. 
 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο 
παξνχζαο 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο 
παξνχζαο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο 
πξφζθιεζεο απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ππνβάιιεη αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

 
 α) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 19.1.1 έσο 19.1.6 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα 

ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη απαηηήζεηο. Η 
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα 
πξφζσπα ησλ πξψησλ εδαθίσλ ηνπ άξζξνπ 19.1 ηεο παξνχζαο. 

 
β) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 19.2.1, 19.2.2 θαη 19.2.3 ηεο παξνχζαο: 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ 
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 
 
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ κειέηεο ζηελ 
Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη: 

 Οη Έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ 
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Οη αιινδαπνί 
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πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ 
έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε 
πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο 
νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

 Οη Έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ 
ΔΣΑΑ/ΣΜΔΓΔ ή άιινπ ηπρφλ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ φπνπ είλαη 
αζθαιηζκέλνη γηα ηελ θάιπςε θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζήο ηνπο.  

Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ  
ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ 
ΣΔΔ, ΔΦΚΑΚ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ απνηεινχλ απφδεημε 
ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ- κειεηεηψλ πνπ ζηειερψλνπλ 
ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο 
(θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ 
απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ 
απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε 
αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ 
απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ 
απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 
γ) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 19.2.5 ηεο παξνχζαο: πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Γηα 
ηνπο Έιιελεο κειεηεηέο θαη Δηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ εθδίδεηαη 
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Δθφζνλ ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ 
πηζηνπνηεηηθνχ δελ είλαη εθηθηή, ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 αληηθαζίζηαηαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε 
δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 
δ)  γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 19.3.2 ηεο παξνχζαο: πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ρψξαο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζηελ 
Διιάδα ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, παχζε εξγαζηψλ, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 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. Οη κειεηεηέο - θπζηθά 
πξφζσπα δε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. Δηδηθά ε 
κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, απνδεηθλχεηαη 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
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Δζφδσλ, κε εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/Δπηρείξεζεο”, φπσο 
απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet. 

 
ε) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (δ) 

αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 19.1.1 έσο 19.1.6 , 19.2.1 έσο 19.2.3 θαη 
19.3.2 ηεο παξνχζαο, 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 ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε 
δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα 
ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

 
ζη) Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.3.9 ηεο παξνχζαο, ππνβάιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο. Γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 
κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σ.Δ.Δ., ή ηνπ 
αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ 
κειψλ ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν 
επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Σα Γξαθεία / Δηαηξείεο Μειεηψλ, θαζψο θαη ηα 
θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο 
(Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο 
θνξείο, ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ 
απηφο έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνβάινπλ 
ππεχζπλε δήισζε φηη: α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) δελ έρνπλ 
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

 
δ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 19.3.1, 19.3.3, 19.3.4, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.7, 

19.3.8 ηεο παξνχζαο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη 
δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 
ε) Γηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 19.4 ηεο παξνχζαο 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
19.4 ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία: 

Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ. (Δμαηξνχληαη ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο). 

Καηά ηα ινηπά πξνζθνκίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο 
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- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ 
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δηδηθφηεξα: 

αα) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ / 
Γξαθείσλ Μειεηψλ: 

i) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο. 
ii) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα 
ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, 
ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο. 

ββ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο 
ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ: 
i) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο. 
ii) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε 
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν 
κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο κέξεο 
πξηλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
iii) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε 
κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο 
ηειεπηαίεο ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  
 

γγ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο 
ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ: 

i)  Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 
απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά 
πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

ii) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο 
εηαηξείαο. 

iii) Aλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε 
κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη 
κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.  

iv) Αλ δελ πξνζθνκηζηεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξία 
αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Η 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ 
αηηηνινγίαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή, ε εηαηξεία 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε 
δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 
20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ 
λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 
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δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 19.9 ηεο παξνχζαο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε 
απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
23.3 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 20.1 ηεο παξνχζαο 
 

(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 
Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο 
κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο παξνχζαο.  

 
(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ 
άξζξνπ 11.4 ηεο παξνχζαο. 

 
(γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 18.1(γ) θαη 18.1(δ) ηεο παξνχζαο θαη ζηα θξάηε απηά 
ηεξνχληαη επαγγεικαηηθά κεηξψα, πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. 

 
(δ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 18.1(γ) θαη 18.1(δ) ηεο παξνχζαο θαη ζηα θξάηε απηά δελ 
ηεξνχληαη επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα, πξνζθνκίδνπλ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, 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 ηνπ ζηηο θαινχκελεο 
θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 11.4 ηεο παξνχζαο. 

 
23.4 Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ 

άξζξνπ 20.2 ηεο παξνχζαο 
 
 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα θάζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηνπ άξζξνπ 

20.2 ηεο παξνχζαο, απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ: 

 

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

 Σνπο Ιζνινγηζκνχο θαη ηηο Καηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ ηξηψλ 
(3) ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, 
ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο. 
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23.5 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 20.3 
ηεο παξνχζαο 

 
 Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηεο παξαγξάθνπ 20.3 ηεο παξνχζαο 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
23.5.1 Γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην άξζξν 20.3.1 ηεο παξνχζαο: 
 

(α1) Oη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ 
ή Γξαθείσλ Μειεηψλ ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ 
άξζξνπ 11.4 ηεο παξνχζαο, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη. 

 
(α2) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ 
ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ζηελ παξ. 23.7 ηεο παξνχζαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ λα 
ηεθκαίξεηαη φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.3.1 ηεο 
παξνχζαο. 

 
(α3) Δηδηθφηεξα, νη παξαθάησ νηθνλνκηθνί θνξείο: 

 Αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, 

 αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο (φπσο απφ θξάηε ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο 
Γ) ή πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, 
αιιά απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο / πηζηνπνηεηηθφ δελ ηεθκαίξεηαη 
φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 20.3.1 ηεο παξνχζαο  

 νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα Διιεληθά Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ 
Μειεηψλ, αιιά απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο δελ ηεθκαίξεηαη φηη 
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 20.3.1 ηεο παξνχζαο,  

απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

(i) Τπεχζπλε δήισζε-βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηελ 
εκπεηξία πνπ απαηηείηαη, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα ην 
νλνκαηεπψλπκν απηψλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα έηε εκπεηξίαο 
ηνπο. 
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23.5.2 Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο ηεο παξαγξάθνπ 20.3.2 ηεο 
παξνχζαο, νη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

 Καηάινγν ππεξεζηψλ παξφκνηαο θχζεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 
ζπκβάζεηο απφ ηνλ κεκνλσκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο ή απφ επηθαινχκελν „ηξίην‟ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2021. 
Ο θαηάινγνο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλνο ζχκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα Γ.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Γ. 

  

 Πηζηνπνηεηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ αλσηέξσ 
θαηαιφγνπ (φπσο δειψλνληαη ζην πεδίν „ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ‟). Σα πηζηνπνηεηηθά ζα έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε 
εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ή ηκεκάησλ απηψλ. Δηδηθφηεξα απφ ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξνθχπηνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε φηη θαιχπηνπλ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20.3.2 ηεο παξνχζαο, ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπο θαη 
ζα πηζηνπνηείηαη φηη εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη πεξαηψζεθαλ θαλνληθά.  
 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθήο εθηέιεζεο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο, ζην πηζηνπνηεηηθφ ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ή ησλ κειψλ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ ζηελ 
εθηέιεζή ηνπο, θαζψο θαη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απηήο ηεο 
ζπκκεηνρήο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά, απηά ζα δειψλνληαη κε 
ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα. Η ππεχζπλε δήισζε φκσο 
δελ δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά παξνρήο 
ππεξεζηψλ. Η ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα 
ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά (π.ρ. 
ρξνληθή δηάξθεηα θηι). 
 
Γηα φζεο ππεξεζίεο δελ πξνζθνκηζζνχλ πηζηνπνηεηηθά θαη ζρεηηθή 
ππεχζπλε δήισζε γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηνπο, νη ππεξεζίεο 
απηέο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζθέξνληα. 

 
23.6 Γηθαηνινγεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ 

 
Γηα ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ απαηείηαη ε 
πξνζθφκηζε λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα, θαζψο θαη πνηα 
πξφζσπα είλαη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, ν νπνίνη έρνπλ δεζκεπηεί κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ζηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

  
 ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 
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 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη 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 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. 

 
δ) Πξαθηηθφ Γ.. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, ζην νπνίν 

κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα 
ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν 
ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα 
ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ, κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη εηαηξεία 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 ππάξρεη άιισο ε αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΗ. 

β) Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ 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. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία, Οκφξξπζκε ή 
Δηεξφξξπζκε εηαηξεία (I.K.E., Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 
α) Φσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζεσξεκέλν απφ Γεκφζηα 

Αξρή θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαη ε αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο 
ζην ΓΔΜΗ. 

β) Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΗ 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, θσηναληίγξαθν ηεο έλαξμεο 
επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε ΓΟΤ θαη ησλ κεηαβνιψλ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε εηαηξεηψλ ε σο άλσ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
λνκηκνπνίεζεο ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο. 

 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο 
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ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 
23.7 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο. 

 
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε 
πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν. 
 
Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο 
πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ. 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 
 

23.8 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 20.4 ηεο 
παξνχζαο 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη 
ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20.4 ηεο παξνχζαο, νη 
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε ηνπ 
άξζξνπ 20. 
 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζα πεξηιεθζεί ε απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ 
αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ επηθαινχκελνπ ηξίηνπ ή ππεχζπλε δήισζε 
(πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθφ πξφζσπν), κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε παξνρή πξνο 
ηνλ Γηαγσληδφκελν ηεο επηθαινχκελεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή 
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (εκπεηξία) ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη 
ζηε δηάζεζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζηελ νπνία 
ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
ζηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ (είδνο, πνζφηεηα, ρξνλνδηάγξακκα, 
πξνυπνζέζεηο, φξνη, επζχλεο θιπ).  
 
Η σο άλσ 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 ζηε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη λα 
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εθηηκήζεη ηε ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηεο χκβαζεο ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δέζκεπζεο.  
 

 Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε “δάλεηαο ηθαλφηεηαο” γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα πεξηιεθζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά δέζκεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 
23.8.1 ηεο παξνχζαο. 
 

23.8.1 Γηθαηνινγεηηθά Γέζκεπζεο ζηελ πεξίπησζε “δάλεηαο ηθαλφηεηαο” γηα ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ 

 
ηελ πεξίπησζε “δάλεηαο ηθαλφηεηαο” εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, απαηηνχληαη 
ηα εμήο γηα ηνλ επηθαινχκελν „ηξίην‟ πνπ δαλείδεη ηελ ηθαλφηεηα: 

 

 Απφθαζε Αξκνδίνπ Καηαζηαηηθνχ Οξγάλνπ (κφλν γηα ηελ πεξίπησζε 
πνπ δηαηηζέκελν άηνκν γηα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αλήθεη ζε 
λνκηθφ πξφζσπν), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

 
 «εγθξίλνπκε ηελ παξνρή ζηνλ ___ (αλαγξάθεηαη ν δηαγσληδόκελνο) ηνπ 

___ (αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηαηηζέκελνπ αηόκνπ γηα ην 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό) σο ___ (αλαγξάθεηαη επαθξηβώο ην 
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν). Δεζκεπόκαζηε ξεηά όηη ζα δηαζέζνπκε ζηνλ 
αλσηέξσ δηαγσληδόκελν ηνλ ζπγθεθξηκέλν πόξν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
Σύκβαζεο, εθόζνλ απηή ηνπ αλαηεζεί, ηεξώληαο ηηο πξνβιέςεηο ηεο 
λνκνζεζίαο.  

 

 Η παξαπάλσ Απφθαζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Οξγάλνπ ζα ζπλνδεχεηαη 
απαξαηηήησο απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαηηζέκελνπ αηφκνπ ηνπ 
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη:  

 
     «απνδέρνκαη ηελ δηάζεζή κνπ πξνο ηνλ ___ (αλαγξάθεηαη ν 

δηαγσληδφκελνο) σο ___ (αλαγξάθεηαη επαθξηβψο ην εμεηδηθεπκέλν 
αληηθείκελν), όπσο απηή πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξ. ___ (αλαγξάθνληαη 
ηα ζηνηρεία ηεο Απφθαζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ Οξγάλνπ) απόθαζε ηεο 
___ (αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ)». 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε (κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηαηηζέκελν άηνκν 
γηα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ είλαη θπζηθφ πξφζσπν), ζηελ νπνία ν 
επηθαινχκελνο „ηξίηνο‟ ζα δειψλεη φηη:  

 
 «ζα παξέρσ πξνο ηνλ ___ (αλαγξάθεηαη ν δηαγσληδόκελνο) ηελ 

ηθαλόηεηά  κνπ σο ___ (αλαγξάθεηαη επαθξηβώο ην εμεηδηθεπκέλν 
αληηθείκελν). Δεζκεύνκαη ξεηά όηη ζα δηαζέζσ ζηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληδόκελν ηνλ ζπγθεθξηκέλν πόξν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο, 
εθόζνλ απηή ηνπ αλαηεζεί, ηεξώληαο ηηο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 24:  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 
 

1 Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα 
ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 
ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. 
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2 Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 253 ηνπ Ν. 4412/2016 

απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 
 
3 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.: 
 

α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα 
αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
πνπ αλαιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ). 

 
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 

ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ θαιχπηεη ηα αληίζηνηρα 
πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαιακβάλεη.  
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Α) 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α.1 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

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

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

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

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα2) ......................................... 
 

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

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

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………4ππέξ 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 ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ., γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο 
ζχκβαζεο)”……………………………………………………………………  
 

                                                 
1
  Όπφς ορίδεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες. 

2 Όπφς ορίδεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες. 

3 Το ύυος ηες εγγσεηηθής επηζηοιής ζσκκεηοτής θαζορίδεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες ζε ζσγθεθρηκέλο τρεκαηηθό 

ποζό αλαγράθεηαη οιογράθφς θαη ζε παρέλζεζε αρηζκεηηθώς.  

4 Όπφς σποζεκείφζε 3. 
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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 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………...  
 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε 
 
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα θαη νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά επ‟ απηήο ζα ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 
 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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SAMPLE  Α.2 
 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE  
 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ TMEDE 

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

To: (Full name of the Awarding Body 3 ) 

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

(Adress of the Awarding Body4 ) 

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

Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro5.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to make use 

of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. euro 6 in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax Payer‟s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. 
(address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

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

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

                                                 
 As specified in the Contract documents 
4
 As specified in the Contract documents 

5
 The amount of the Letter of Guarantee for participation in the tender is set in the contractual documents against a 

specific amount, it is written in full and in numbers in brackets.  
6
 See footnote 3 
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The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in instalments. 
Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind on our part, without 
examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days upon receipt of your written 
notification.   
 
The present guarantee shall remain valid until ……………..  
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including also the 
amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of Guarantee that we 
have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised 
concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the competent 
Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   
 

(Authorized Signature) 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Β) 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β.1 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

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 
“(τίτλος σύμβασης)”, 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
  Όπφς ορίδεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες. 

2
  Όπφς ορίδεηαη ζηα έγγραθα ηες ζύκβαζες. 

3
  Οιογράθφς θαη ζε παρέλζεζε αρηζκεηηθώς.  

4
  Όπφς σποζεκείφζε 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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SAMPLE Β.2 
 

GOOD PERFORMANCE LETTER OF GUARANTEE 
 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

........................................................./ TMEDE 

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

To: (Full name of the Awarding Authority / Agency 7) 

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

(Adress of the Awarding Authority / Agency8 ) 

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

Our Guarantee no. ............. against the amount of ....................... euro9.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our rights to to make use 

of the benefit of division and discussion up to the amount of ……………………….. euro 10  
 
in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father‟s name) ……………………….., Tax Payer‟s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer‟s Number …………………. 
(address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture/ Consortium]: of physical/ legal entities  

a)  (full name) ………….., Tax Payer‟s Number ……………. (address) ………,  
b)  (full name) ……Tax Payer‟s Number … (address) ………………………….,  
c)  (full name) ………………, Tax Payer‟s Number ………… (address) …………,  

(fill in all members of the Joint Venture/ Consortium) 
 
individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their capacity as members 
of the Joint Venture/ Consortium for the good performance of the contract “(title of the contract)”, in 
accordance with ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. (number)”. 
 
 
The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in instalments. 
Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of any kind on our part, without 
examining the validity or non validity of your claim, within five (5) days upon receipt of your written 
notification.   
 

                                                 
7
 As specified in the Contract documents 

8
 As specified in the Contract documents 

9
 The amount of the Letter of Guarantee is written in full and in numbers in brackets.  

10
 See footnote 3 
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The present guarantee shall remain valid until it is returned to us along with a written statement of 
yours that we can assume that our Bank is free from any relevant obligation for the provision of 
security. 
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the applicable stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, including also the 
amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of the Letters of Guarantee that we 
have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to be raised 
concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive jurisdiction of the competent 
Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   
 

(Authorized Signature) 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ) 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ.1 
 

ΓΖΛΧΖ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ  
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

 
Η Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. 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 ΗΗ 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 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ) 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ.1 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΦΤΖ 
 

 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ:  (Σίζεηαη ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ε ηνπ Φπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

αθνξά ν  θαηάινγνο. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ππνβάιιεηαη 
μερσξηζηφο θαηάινγνο γηα θάζε κέινο απηήο.) 

 

 
ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ :         (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηεο παξνρήο Τπεξεζίαο  φπσο αλαγξάθεηαη 

ζηελ ζχκβαζε.) 
ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ: (Σίζεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα, Κπξίνπ ηνπ έξγνπ.) 

 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ: (Αλαγξάθεηαη  ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.) 

 
ΑΝΑΓΟΥΟ: (Αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Αλαδφρνπ ζρήκαηνο. ε 

πεξίπησζε χκπξαμεο αλαγξάθνληαη φινη νη εηαίξνη απηήο. ε 
πεξίπησζε Κ/Ξ ν ηίηινο ηεο Κ/Ξ θαη φινη νη εηαίξνη απηήο.)   
 

ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.)  
 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΜΒΑΖ: (Σίζεηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο χκβαζεο ή ην ζηάδην ζην νπνίν 
απηή βξίζθεηαη) 
     

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ: (Γίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
έξγνπ, πνπ αθνξά ε ζρεηηθή ππεξεζία, ηνπ κεγέζνπο ηνπ κε 
ραξαθηεξηζηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία (κέηξα κήθνπο), ψζηε λα είλαη 
δπλαηφλ ε Τπεξεζία λα αμηνινγήζεη εάλ θαιχπηεη ή φρη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ άξζξνπ 20.3.2 ηεο παξνχζαο.) 
    

ΑΜΟΗΒΖ: (Αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή ακνηβή ηεο ζχκβαζεο θαη πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.) 

 
 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΒΑΖ: (Βεβαίσζε Δξγνδφηε) 

 

 

 

 
(Ο θαηάινγνο ζπκπιεξψλεηαη κε φζεο ππεξεζίεο παξφκνηαο θχζεο θξίλεη ν ππνςήθηνο.)  

 
    

 
(Τπνγξαθή 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Γ.2 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ  ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ  ΖΜΔΗΧΜΑ 
 

  
  

1.  Δπώλσκο /Όλοκα :   

  

2.  Ηκεροκελία θαη ηόπος γέλλεζες :    

 
3.  Τπεθοόηεηα :   
 

4.  Οηθογελεηαθή Καηάζηαζε :    
 

5.  Δθπαίδεσζε :  

 

 

ΊΓΡΤΜΑ:    

Ημερομηνία:  

Από (μήνες/έτη)  

(Μήνες/έτη)   

 

  

Πηπρίν:   

 
(Σε περίπηφζε ζποσδώλ ζε περηζζόηερα ηοσ ελός Ιδρύκαηα ή περηζζόηερα ηοσ ελός πηστία ο πίλαθας ηροποποηείηαη 

θαηάιιεια). 

   

 

6.  Γιώζζες: (Βαζκοί 1 έφς 5 γηα ηελ ηθαλόηεηα, όποσ  5 είλαη ηο άρηζηα) :  

 

ΓΛΧΑ   ΑΝΣΙΛΗΦΗ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ 

ΛΟΓΟ 

ΓΡΑΠΣΟ 

ΛΟΓΟ 

Διιεληθά       

    

       

 

(Προζηίζεληαη ή αθαηρούληαη ζεηρές αλάιογα). 

 

 

7. Μέιος επαγγεικαηηθώλ οργαληζκώλ :  

 

 

8.  Παρούζα ζέζε: (Αλαγράθεηαη ε ζεκερηλή απαζτόιεζε - ζέζε ζε Δπητείρεζε, Οργαληζκό Γεκοζίοσ ή 

Ιδηφηηθού ηοκέα, ειεύζερος επαγγεικαηίας θιπ). 

 

 

9. Δκπεηρία:  
(Η εκπεηρία αλαιύεηαη ζύκθφλα κε ηολ θαηφηέρφ Πίλαθα). 
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ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

(ΔΣΗ) 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Δ ΜΔΣΡΟ / 

ΒΙΜ  

(ΔΣΗ) 

 

Έργο 

Κύρηος Έργοσ 

 

Δπητείρεζε 

Θέζε / 

Αρκοδηόηεηες 

 

Ηκεροκελία (από 

Μ/Δ έφς Μ/Δ)  

 

   

 

 

Έργο 

Κύρηος Έργοσ 

 

Δπητείρεζε 

Θέζε / 

Αρκοδηόηεηες 

 

Ηκεροκελία (από 

Μ/Δ έφς Μ/Δ)  

 

   

 … … … 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΣΧΝ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

   

 

   

Σόπος- Ηκεροκελία 

 

 

     Τπογραθή 

 

 

εκεηώζεης: 

1. ηε δηακόρθφζε ηφλ αζροηζκάηφλ ηες ζσλοιηθής εκπεηρίας (ηειεσηαία γρακκή Πίλαθα) ζα ιακβάλεηαη 

σπόυε κόλο κηα θορά ηστόλ ηασηότρολε ελαζτόιεζε ηελ ίδηα περίοδο ζε δύο (ή περηζζόηερα) έργα / 

ζέζεης. 

2. Δηδηθά γηα ηο βηογραθηθό ζεκείφκα ηοσ σληοληζηή, απαηηείηαη λα ζσκπιερφζεί επηπιέολ ζηήιε, ζηελ 

οποία ζα θαηαγράθεηαη ε επηπιέολ δεηούκελε εκπεηρία ζε δηατείρηζε / δηοίθεζε / ζσληοληζκό έργφλ 

Μεηρό. 

3. Σο παρόλ έγγραθο σποβάιιεηαη σπογεγρακκέλο από ηο ζηέιετος ηο οποίο αθορά ηο θάζε βηογραθηθό 

ζεκείφκα, ζύκθφλα κε ηης απαηηήζεης ηφλ παρ. 21.2.2 ηες παρούζας. 
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