
 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

«ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΡΓΧΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 

Α.Δ. ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ»,  RFP-381/20, Α.. 95151 

 

Απ. Ππωη.:  ALX -     72193            Αθήνα,  29 Ιανοςαπίος 2021 

 

Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Α.Δ. (ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.) δεκνζηεύεη ηελ 
παξαθάησ Πξνθήξπμε γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ ηεο ελ ζέκαηη ζύκβαζεο. Σαρ. 
Γηεύζπλζε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.: Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525. εκείν 
επαθήο-ππόςε: θαο Αηθ. αΐηε, ηει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν: ksaiti@ametro.gr. Η Γεσγξαθηθή Πεξηνρή εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
είλαη ν Ννκόο Αηηηθήο κε Κσδηθό Nuts: EL30. 

Ο ηύπνο ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο είλαη ύκβαζε Τπεξεζηώλ θαη ην αληηθείκελό 
ηεο έρεη θσδηθό CPV 71312000-8 «Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιώλ ζε 
θαηαζθεπαζηηθά ζέκαηα κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ».  

Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από έλαλ έκπεηξν 

Σερληθό ύκβνπιν ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε ηερλνγλσζία, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνζηεξίμεη ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ «ΓΡΑΜΜΗ 4 – 

ΣΜΗΜΑ Α΄, “ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ – ΓΟΤΓΗ”», «ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 3, ΣΜΗΜΑ 

ΥΑΨΓΑΡΙ – ΠΔΙΡΑΙΑ», θαζώο θαη ησλ ινηπώλ έξγσλ ηνπ Μεηξό θαη ηνπ Σξακ ζηελ 

Αηηηθή, θαζώο θαη ζηελ πινπνίεζε όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ηερληθό αληηθείκελν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη εκπεξηέρνληαη ζηηο αξκνδηόηεηέο ηεο. 

Η επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ ηεο ύκβαζεο ζα γίλεη κε  αλνηθηή δηαδηθαζία ειεθηξνληθά, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο ηνπ ΔΗΓΗ (www.promitheus.gov.gr). 

Πξνθήξπμε ζύκβαζεο δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη θαηαρσξείηαη ζην ΚΗΜΓΗ. Η παξνύζα Πεξίιεςε δεκνζηεύεηαη ζηνλ 
Διιεληθό Σύπν, αλαξηάηαη ζην πξόγξακκα “Γηαύγεηα” diavgeia.gov.gr θαη ζηνλ 
ηζηνρώξν ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Δ (www.ametro.gr). Δπίζεο ην πιήξεο ηεύρνο ηεο 
Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη όια ηα ηεύρε ηνπ Γηαγσληζκνύ αλαξηώληαη 
ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΔΗΓΗ (www.promitheus.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο 
Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. (www.ametro.gr). 

Οη Γηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην ηεύρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

Ο ζπλνιηθόο ζπκβαηηθόο ρξόλνο ηεο ύκβαζεο είλαη εξήνηα (60) μήνερ. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε ηξηάληα πέληε εθαηνκκύξηα 

ηεηξαθόζηεο νγδόληα δύν ρηιηάδεο δηαθόζηα εμήληα ηξία επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 
(35.482.263,30€), με αππόβλεπηα και σωπίρ ΦΠΑ. 

Η ζύκβαζε ησλ ππεξεζηώλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 
«Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ΔΠΑ 2014-2020, από 
πόξνπο ηνπ ΔΠΑ 2021-2027 θαζώο θαη από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ 
ΑΔ 2017Δ06540000. 
 
Σν πνζό ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο πνπ ζα θαηαηεζεί αλέξρεηαη ζε 
επηακόζιερ εννέα σιλιάδερ εξακόζια ζαπάνηα πένηε ΔΤΡΧ (709.645,00 €) ελώ ην 

πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζην ύςνο 5% επί ηεο  
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αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απξνβιέπησλ, ρσξίο λα 
ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξνρή ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ ππεξεζηώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο. Δηδηθόηεξα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 
λα κελ εκπίπηνπλ ζηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Γηαθήξπμεο θαη λα 
πιεξνύλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο, ηερληθήο ηθαλόηεηαο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 20 ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηαθνξέο πνπ αλαθύνληαη από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 

δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ 

ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ» (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/16, όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο. 

Πποθεζμία ςποβολήρ ηων πποζθοπών: 29/3/2021 και ώπα 11:00 π.μ. Οη 

Γηαγσληδόκελνη δεζκεύνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα δώδεκα (12) 

μηνών από ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γελ 

επηηξέπεηαη, ε ππνβνιή επιμέποςρ πποζθοπών θαη ε ππνβνιή εναλλακηικών 

πποζθοπών, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ): 27/01/2021 

 

 

 

    

 Για ηην ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 

 

 

_________________________ 

Ν. Κοςπέηαρ  

Γιεςθύνων ύμβοςλορ & 

Ανηιππόεδπορ Γ..  
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