
 

 
 
 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  ΤΥΕ_ΑΔ_121/17.02.21 

Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Διαγωνισμός          : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,  
για το Έργο       RFP-360/19 
 
Θέμα : Έγκριση 4ης παράτασης των προθεσμιών του 

Διαγωνισμού: 
 α) Υποβολής Προσφορών 

β) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του: 
 
α) την Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων, 

β) την υπ’ αριθμ. 1567(α)/16.09.20 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με 
την οποία εγκρίθηκαν η διεξαγωγή και τα τεύχη του Διαγωνισμού,  

γ) τα άρθρα 2 και 14 της Διακήρυξης, 

δ) την υπ’ αρ. ΤΥΕ_ΑΔ_110/20 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου & 
Αντιπρόεδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 1η 
παράταση των προθεσμιών του Διαγωνισμού, 

ε) την υπ’ αρ. ΤΥΕ_ΑΔ_113/20 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου & 
Αντιπρόεδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 2η 
παράταση των προθεσμιών του Διαγωνισμού, 

στ) την υπ’ αρ. ΤΥΕ_ΑΔ_113Α/20 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου & 
Αντιπρόεδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Τεύχος 
Διευκρινίσεων, 

ζ) την υπ’ αρ. ΤΥΕ_ΑΔ_116/21 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου & 
Αντιπρόεδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 3η 
παράταση των προθεσμιών του Διαγωνισμού, 

η) την υπ’ αρ. ΤΥΕ_ΑΔ_119/21 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου & 
Αντιπρόεδρου Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Τεύχος 
Διευκρινίσεων, 

θ) την από 16.02.2021 επιστολή της εταιρείας «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» . 

 
 





Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή: 
 

 

 απαιτείται περισσότερος χρόνος λόγω της πανδημίας καθώς και της πρόσφατης 
σφοδρής κακοκαιρίας,  έτσι ώστε οι διαγωνιζόμενοι να προβούν σε αρτιότερες 
προσφορές, 
 

 είναι σημαντικό να προωθηθεί η συμμετοχή ενδιαφερομένων και ο υγιής 
ανταγωνισμός στον σχετικό διαγωνισμό. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

α) την έγκριση παράτασης των παρακάτω προθεσμιών του Διαγωνισμού, οι οποίες 
διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 

 Προθεσμία (καταληκτική) Υποβολής Προσφορών: 01/03/2021 και ώρα 11:00 

πμ 
 

 Προθεσμία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 02/03/2021 και ώρα 

11:00 πμ 
 

β) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την Νομική Υπηρεσία, ώστε να 
ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

γ) να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Συμβάσεων, ώστε να 
ενημερωθούν οι Διαγωνιζόμενοι για τις σχετικές παρατάσεις, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, του Ελληνικού Τύπου, 
του ιστοχώρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του ΚΗΜΔΗΣ. 

 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
& Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

    
 
 

_______________________ 
Νικόλαος Κουρέτας 

 

 

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