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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Α.Ε., με τον 

διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφ. Μεςογείων 191-193 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 115 25 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 30 

Τθλζφωνο +30 210 6792473, +30 210 6792351 

Φαξ +30 210 6726126 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ksaiti@ametro.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αικ. Σαίτθ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.ametro.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. είναι ΝΡΙΔ και 

ιδρφκθκε με το άρκρο πρϊτο του Νόμου 1955/91.   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Σκοπόσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ο οποίοσ προςδιορίηεται με το άρκρο 2 του Ν.1955/91, όπωσ αυτό 

τροποποιικθκε με το άρκρο 35 του Ν. 3202/03 και με τα άρκρα 121 και 145 του Ν. 4070/12, είναι 

μεταξφ άλλων θ μελζτθ, καταςκευι, οργάνωςθ, διοίκθςθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ του 

δικτφου αςτικοφ ςιδθροδρόμου του Νομοφ Αττικισ και του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ και γενικά 

θλεκτρικϊν ςιδθροδρόμων του Νομοφ Αττικισ και Νομοφ Θεςςαλονίκθσ εκτόσ από το ςιδθροδρομικό 

δίκτυο του ΟΣΕ (με θλεκτροκίνθςθ ι χωρίσ), κακϊσ και του δικτφου ΤΑΜ ςε όλθ τθν Επικράτεια. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

mailto:ktimagen@ktimatologio.gr
http://www.ametro.gr/
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β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

γ) Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΕΣΘΔΘΣ 

www.promitheus.gov.gr, με ανοικτι διαδικαςία, ςφμφωνα με το άρκρο 264 του ν. 4412/16, όπωσ 

ιςχφει. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ κα ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Τεχνικι Συνδρομι Ταμείου Συνοχισ του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ "Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ", ΕΣΡΑ 

2014-2020. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο του ζργου είναι θ Καμπάνια δθμοςιότθτασ για τθν προϊκθςθ και τθν ενθμζρωςθ του 

κοινοφ για τθ Μελζτθ Ανάπτυξθσ Μετρό Θεςςαλονίκθσ ςε όλο το Ρολεοδομικό Συγκρότθμα και τθν 

περιαςτικι ηϊνθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): 

Κφριοσ Κωδικόσ CPV:   

22462000-6 Διαφθμιςτικό υλικό  

Επιπλζον Κωδικόσ CPV: 

79341000-6 Υπθρεςίεσ διαφιμιςθσ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (140.000,00 

€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε οκτϊ  (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Ρρο τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, οι ςχζςεισ με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ρυκμίηονται από το Ν.4412/16 

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί με τον Ν. 4782/21 και ιςχφει, τον Ελλθνικό Αςτικό Κϊδικα 

και το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματα αυτισ. 

Θ Σφμβαςθ που κα υπογραφεί και οι εξ’ αυτισ ι επ’ ευκαιρία αυτισ απορρζουςεσ εκατζρωκεν 

αξιϊςεισ, από τθ ςτιγμι τθσ ανάκεςθσ ςτον Ανάδοχο, κα διζπεται από τουσ όρουσ των τευχϊν και τθν 

Ελλθνικι νομοκεςία,  τον Ν.4412/16, όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί με τον Ν.4782/21 και ιςχφει, 

κακϊσ και από τον Ελλθνικό Αςτικό Κϊδικα.  Αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ, 

που κα εφαρμόηουν το Ελλθνικό δίκαιο.  

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 7θ Ιουνίου 2021 και ϊρα 11:00 π.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr.    

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

καταχωροφνται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 108304 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματα αυτισ καταχωρείται ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.ametro.gr.  

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 

και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν 

λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 

δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των 

ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει καταχωρείται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και αναρτθκεί ςτθ 

Διαφγεια και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.,  

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, 

3. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), του άρκρου 79 του ν. 4412/2016,  

4. το Διευκρινιςτικό Τεφχοσ που τυχόν εκδοκεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 

και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Στουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ δίδεται θ δυνατότθτα, πριν από τθν υποβολι 

προςφορϊν, να υποβάλουν ερωτιματα και να ηθτιςουν διευκρινίςεισ ςχετικά με τα τεφχθ του 

διαγωνιςμοφ θλεκτρονικά ςτον διαδικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τισ 20/5/2021 και ϊρα 11:00 π.μ. 

Επίςθσ το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (www.ametro.gr) .   

 

Τονίηεται ότι προκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - 

διευκρινίςεων, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να 

διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). 

Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, δεν 

εξετάηονται.   

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ςυγκεντρϊςει όλα τα ερωτιματα που κα υποβλθκοφν μζςω του 

διαδικτυακοφ τόπου και κα εκδϊςει Διευκρινιςτικό Τεφχοσ το οποίο κα αναρτιςει ςτο διαδικτυακό 

ςφςτθμα του ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο μζχρι τθν 1θ/6/2021 και ϊρα 11:00 π.μ. Επιςθμαίνεται ότι 

απαντιςεισ κα δοκοφν μόνο ςτα ερωτιματα που κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά. 

 

Σθμειϊνεται ότι το Διευκρινιςτικό Τεφχοσ κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (www.ametro.gr). 

 

Στο Διευκρινιςτικό Τεφχοσ είναι, επίςθσ, δυνατόν να περιλθφκοφν βελτιϊςεισ, ςυμπλθρϊςεισ ι 

διευκρινίςεισ των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ που τυχόν προκφψει ότι απαιτοφνται. Οι 

διευκρινίςεισ του προαναφερόμενου τεφχουσ ςυμπλθρϊνουν και ενςωματϊνονται ςτα τεφχθ του 

Διαγωνιςμοφ και κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ, απόψεισ κλπ, οι οποίεσ ενδζχεται να δοκοφν ι να 

διατυπωκοφν από οποιοδιποτε μζλοσ, ςτζλεχοσ ι υπάλλθλο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., δεν δεςμεφουν 

τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ μόνο τα περιεχόμενα 

των τευχϊν του Διαγωνιςμοφ, του Διευκρινιςτικοφ Τεφχουσ που κα εκδοκεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε. και τθ ςχετικι επίςθμθ αλλθλογραφία. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 

προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 

1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 

είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 

είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 

αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

http://www.ametro.gr/
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Ενθμερωτικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

υποβάλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ/υποψθφίουσ τθ μετάφραςθ οιουδιποτε ςτοιχείου κρικεί απαραίτθτο για τθν εκτίμθςθ 

τθσ προςφοράσ τουσ. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Γενικά Στοιχεία 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 

ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 

ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 

τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται προσ όφελοσ τθσ ΑΜ, κατ’ επιλογι του οικονομικοφ 

φορζα/αναδόχου, από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του 

φψουσ των, με αποκλειςτικι δαπάνθ του Αναδόχου. 

Επιςθμαίνεται ότι κα γίνεται ζλεγχοσ από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ωσ προσ τθν εγκυρότθτα των 

Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Συμμετοχισ, με αποςτολι ςχετικισ επιςτολισ προσ τουσ εκδότεσ αυτϊν, 

προκειμζνου να επιβεβαιϊςουν εγγράφωσ τθν εγκυρότθτά τουσ. Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο 

αυτό προκφψει κατάκεςθ άκυρθσ, ψευδοφσ ι πλαςτισ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία και κα υποβάλλεται μθνυτιρια 

αναφορά ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα. Ο ίδιοσ ζλεγχοσ κα γίνει και με τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ 

Εκτζλεςθσ και ςε περίπτωςθ που προκφψει θ κατάκεςθ άκυρθσ, ψευδοφσ ι πλαςτισ Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ ο Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ και κα υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον αρμόδιο 

ειςαγγελζα. 

Υποδείγματα των απαιτοφμενων εγγυθτικϊν επιςτολϊν δίνονται ςτο Ραράρτθμα IΙ τθσ παροφςασ. 
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Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ κα είναι ρθτζσ, ανζκκλθτεσ, άνευ όρων και πλθρωτζεσ με τθν πρϊτθ απαίτθςθ 

τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ωσ αυτοφειλζτεσ και πρωτοφειλζτεσ, με παραίτθςθ από το δικαίωμα τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. 

Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ κα είναι ειςπρακτζεσ και πλθρωτζεσ ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά 

επ’ αυτϊν κα υπόκειται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ 

Ακινασ κατά το ελλθνικό δίκαιο. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ραραρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων και που αποδεικνφουν ότι πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε 

περίπτωςθ όμωσ, που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ, υποχρεοφται να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 254 του ν. 4412/2016. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   
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4. Ο κάκε οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ μιασ και μόνο ζνωςθσ. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλεσ οι ενϊςεισ ςτισ οποίεσ μετζχει το κοινό 

μζλοσ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1.  Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 

που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, 

ιτοι ςτο ποςό των δφο χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ (2.800,00 €). 

Με τθν επιφφλαξθ των γραμματίων του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, θ εγγυθτικι 

επιςτολι κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ςχετικοφ Ραραρτιματοσ IΙ τθσ 

παροφςασ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ζκδοςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ δεν είναι 

δυνατόν να γίνει ςτθν ελλθνικι γλϊςςα γιατί το εκδοτικό πιςτωτικό ίδρυμα δεν λειτουργεί 

ςτθν Ελλάδα, αυτι κα εκδίδεται ςτθν αγγλικι γλϊςςα και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. Επίςθσ εάν θ κατατεκείςα Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ δεν 

είναι ςφμφωνθ με τα ανωτζρω, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα καλζςει τον οικονομικό φορζα να 

προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 1, εντόσ προκεςμίασ που κα 

οριςτεί από τθν Επιτροπι. Οι οικονομικοί φορείσ που δεν κα ςυμμορφωκοφν ςτθν 

πρόςκλθςθ τθσ Επιτροπισ, αποκλείονται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, είναι δυνατόν να εκδοκοφν Εγγυθτικζσ 

Επιςτολζσ περιςςότερεσ τθσ μίασ, οι οποίεσ κα καλφπτουν ακροιςτικά το ςυνολικό ποςό τθσ 

εγγφθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι Εγγυθτικζσ αυτζσ Επιςτολζσ κα εκδοκοφν θ κάκε μία 

υπζρ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ και όχι υπζρ μεμονωμζνων μελϊν ξεχωριςτά. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ...................., 

άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, 

να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016 δθλαδι μετά:  

(α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με 

τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

(β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ των ενδίκων μζςων προςωρινισ 

δικαςτικισ προςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, και 

(γ) μετά τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, εφόςον 

απαιτείται. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

α)   λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ 

   και 

β)    απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι 

ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ 

προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα 

άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3.  Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 

2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 

δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ αν παρζχει ψευδι 

ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, οι οποίεσ απαιτοφνται από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

2.2.2.4  Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω, δεν γίνεται δεκτι και ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από τθν διαδικαςία.   
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 

περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ 

L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 

του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 

θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 

αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 

με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι 

τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 

τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ.  

 Οι υποχρεϊςεισ των περιπτϊςεων (α) και (β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 

ερϊτθμα του Τυποποιθμζνου Ζντυπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.),, του άρκρου 79, ι άλλου 

αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 

υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, 

εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

 

 Οι περιπτϊςεισ (α) και (β) παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 

δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεςθ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 
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να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 

τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.  

4412/2016,  

(β)  εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 

υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί 

να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 

αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ)  εάν με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, όπωσ αυτι ιςχφει υπάρχουν 

επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ)  εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει με το 

άρκρο 13 του Ν. 4782/21 και δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

   (ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

   (η)  εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
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κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

 (θ)   εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

 (κ)    εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 

του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ 

του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 

οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του Ν.4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό, απαιτείται πλζον των απαιτιςεων του 

άρκρου 2.2.3, να πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ του παρόντοσ κεφαλαίου.  

Ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν, ο 

Διαγωνιηόμενοσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του υποβάλει το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, που περιλαμβάνεται ςτο Φάκελο 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». Ο προςφζρων που κα αναδειχκεί προςωρινόσ μειοδότθσ υποχρεοφται 

να προςκομίςει όλα τα ςχετικά αποδεικτικά (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ) για τα οποία υπζβαλε το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 πριν τθν 

πρόςκλθςι του για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.    

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 

να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 

ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι 

υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι 

διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε 

ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 

εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 

Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 

αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο (οικείο επαγγελματικό επιμελθτιριο ι άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό ι 
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επαγγελματικι ζνωςθ) εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, θ ανωτζρα απαίτθςθ απαιτείται να καλφπτεται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

  Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν 

(3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2018 και 2019), τουλάχιςτον ίςο με το 200% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), δθλαδι τουλάχιςτον ίςο με το ποςό των 

280.000,00 €. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ελάχιςτοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 200% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), δθλαδι τουλάχιςτον ίςο με το ποςό των 280.000,00 €. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ ανωτζρω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ.   

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα   

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, κάκε προςφζρων πρζπει να : 

Α. Ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ, κατά το χρονικό διάςτθμα από το 2017 ζωσ και μζχρι τθν προκεςμία 

υποβολισ προςφορϊν, για φορείσ του Δθμοςίου ι / και του ιδιωτικοφ τομζα, ςτθν Ελλάδα ι ςτο 

εξωτερικό, τουλάχιςτον δφο (2) ζργα τα οποία να καλφπτουν ακροιςτικά τα παρακάτω ςυναφι 

αντικείμενα, προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον ςτο 100% του παρόντοσ ζργου: 

Ωσ ςυναφι αντικείμενα νοοφνται εκείνα που ςυνδυάηουν ενζργειεσ όπωσ οι παρακάτω: 

 Στρατθγικι Επικοινωνίασ και Marketing 

 Σχεδιαςμόσ και παραγωγι επικοινωνιακοφ υλικοφ (π.χ. video spots, μακζτεσ καταχωριςεων, 

μακζτεσ για outdoor) 

 Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι προωκθτικοφ υλικοφ  

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων (π.χ. ςυνεντεφξεισ τφπου) 

 

B. Διακζτει κατάλλθλθ Ομάδα ζργου με τεκμθριωμζνθ εμπειρία ωσ εξισ:   





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 22 από 134 

 Ζναν Υπεφκυνο Ζργου (Project  Manager) ο οποίοσ να είναι απόφοιτοσ Ρανεπιςτθμιακισ 

Εκπαίδευςθσ (ΡΕ) και να διακζτει τουλάχιςτον 7ετι εμπειρία ωσ υπεφκυνοσ ζργου ςτθν 

υλοποίθςθ ζργων δθμοςιότθτασ.    

 Ζναν Υπεφκυνο παραγωγισ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ο οποίοσ να διακζτει τουλάχιςτον 5ετι 

επαγγελματικι εμπειρία ςτθν παραγωγι και επεξεργαςία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

 Ζναν Υπεφκυνο δθμιουργικοφ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ωσ υπεφκυνοσ ςχεδιαςμοφ 

δθμιουργικϊν προτάςεων, κατ’ ελάχιςτον πζντε (5) ετϊν. 

 Ζναν Υπεφκυνο διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων, ο οποίοσ να ζχει 5ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθ 

διοργάνωςθ εκδθλϊςεων.    

Σθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω κριτθρίων λαμβάνονται 

υπόψθ ακροιςτικά τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία των Μελϊν τουσ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν: 

1) Tο πρότυπο Ριςτοποίθςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 ι μεταγενζςτερο του 

εν ιςχφ από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ ι ιςότιμο οργανιςμό, με 

πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ το οποίο κα καλφπτει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 

προκθρφςςεται με τθν παροφςα.  

2) Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Ρρότυπο Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 “ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΟΥΣ” ι αντίςτοιχο, από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ. 

Για υποψιφιουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο 

Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ ‐ μζλθ, κακϊσ επίςθσ και 

άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται 

από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν.4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ θ ανωτζρω προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται ξεχωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
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παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 

οποίων ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ραραρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι Διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςτον υποφάκελο 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), του άρκρου 79 

του ν. 4412/2016 των φορζων τα προςόντα των οποίων επικαλοφνται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Σε περίπτωςθ που ο φορζασ («τρίτοσ») τθν εμπειρία του οποίου επικαλείται ο προςφζρων δεν πλθροί 

κριτιριο επιλογισ τθσ παροφςασ ι ςυντρζχουν γι’ αυτόν οι λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 

2 του άρκρου 73 του Ν.4412/16, τότε θ  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. απαιτεί από τον προςφζροντα να 

αντικαταςτιςει, για μία μόνο φορά και εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ, τον ςυγκεκριμζνο φορζα που δεν 

καλφπτει τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν ανταποκρικεί ςτθν οριςκείςα 

προκεςμία ι και ο δεφτεροσ προτεινόμενοσ φορζασ δεν καλφπτει τισ προαναφερόμενεσ απαιτιςεισ 

τότε, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ ανάδοχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Οι δθλϊςεισ και τα ζγγραφα του προςωρινοφ Αναδόχου και των τρίτων, τα οποία αφοροφν τθν 

επίκλθςθ πόρων τρίτων, κα αποτελζςουν περιεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων του παρόντοσ άρκρου, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 103 

του Ν. 4412/16. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από 

τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.).  

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφεται ςφμφωνα με παρ. 13, άρκρου 

107 του ν. 4497/2017. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), 

το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ 

φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το 

ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.8., 

το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον 

αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ. Ο τρίτοσ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εφόςον ο προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο που υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ του 

προςφερόμενου τμιματοσ, θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.3., και για τουσ υπεργολάβουσ. Στθν  περίπτωςθ αυτι ο 
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υπεργολάβοσ υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α.  Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 

τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, ςε οποιοδιποτε 

χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν 

αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ.γ και 2.2.3.4 περ.β εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

 β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.2 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά 

τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, 

 γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.4 τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 

τουσ. Ππου ςτα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ αναφζρεται θ υποβολι Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ, ωσ τζτοια νοείται, για μεν τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, θ «Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86», 
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για δε τισ αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, διλωςθ ανάλογθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ, ωσ τζτοια δε νοείται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, ι όπου δεν υπάρχει πρόβλεψθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ 

ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι του αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι προζλευςθσ του Διαγωνιηόμενου. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ Διαγωνιηόμενου ευρίςκεται ι κατοικεί ςτθν Ελλάδα και δεν γνωρίηει ελλθνικά, δφναται να 

υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, με τθ ςθμείωςθ πάνω ςτο ςϊμα τθσ βεβαίωςθσ ότι ο 

δθλϊν κατανοεί πλιρωσ το κείμενο τθσ διλωςθσ, κακόςον του μεταφράςτθκε ςε γλϊςςα που γνωρίηει. 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επιφυλάςςεται να ηθτιςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο μετά 

τθν ανάγνωςθ των νομιμοποιθτικϊν και λοιπϊν εγγράφων και ςτοιχείων που κα υποβλθκοφν πριν τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Επίςθσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δικαιοφται αν αμφιβάλλει, να απευκφνεται 

άμεςα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςωπικι 

κατάςταςθ του «προςωρινοφ αναδόχου». Πταν οι πλθροφορίεσ αφοροφν «προςωρινό ανάδοχο» 

εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, θ ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί τθ ςυνεργαςία των 

αρμόδιων αρχϊν. Το αίτθμα παροχισ πλθροφοριϊν μπορεί να αφορά νομικά ι/ και φυςικά πρόςωπα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των διευκυντϊν επιχείρθςθσ ι οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου, όπωσ ορίηει θ εκνικι νομοκεςία του κράτουσ 

μζλουσ εγκατάςταςθσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και 

ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα 

πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν υποβολι του 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
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τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί 

υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 

που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ 

να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 

ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
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κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 

του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ραραρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 

επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι 

δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων. Ενδεικτικά δφνανται να 

υποβάλλουν δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (όπωσ προβλζπεται ςτο 

άρκρο 43 β του ν.2190/1920 για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και ςτο άρκρο 8 του ν.3190/1995 για τισ Ε.Ρ.Ε.) 

ι καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ 

και δθμοςίευςι τουσ. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ 
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ιςολογιςμϊν, δφναται να προςκομίςει το ζντυπο Ε3 για το ςυνολικό φψοσ του ετιςιου κφκλου 

εργαςιϊν. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, δφναται να προςκομίςει αντίςτοιχεσ 

Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ από το ςφςτθμα taxis ι αντίςτοιχα Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τα πιςτοποιθτικά τθσ ωσ άνω παραγράφου ι άλλα 

ιςοδφναμα ζγγραφα ι αποδεικτικά μζςα εκδοκζντα από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ δικαςτικζσ ι 

διοικθτικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.  

Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία προςϊπων, θ 

ανωτζρω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  

Β.4.  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Για τθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2.2.6. περ. 1 ςυμπλθρωμζνο κατάλογο ζργων. Ο κατάλογοσ κα 

περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοπτικι περιγραφι αυτισ, τον Ανακζτοντα Φορζα, τθν 

αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτι, τισ θμερομθνίεσ 

ζναρξθσ και περαίωςθσ. 

Ο κατάλογοσ κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV τθσ παροφςασ. 

Θ καλι εκτζλεςθ των ανωτζρω ςυμβάςεων κα αποδεικνφεται με ςχετικζσ βεβαιϊςεισ, ωσ εξισ: 

Εάν ο εργοδότθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ (ΝΡΔΔ – ΝΡΙΔ), ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό που ςυντάςςεται ι κεωρείται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. Επίςθσ, ςτα 

πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ ο χρόνοσ εκκίνθςθσ των εργαςιϊν, κακϊσ και 

ο χρόνοσ περάτωςθσ και παραλαβισ αυτϊν, ςτο πλαίςιο τθσ κάκε ςφμβαςθσ. 

Εάν ο εργοδότθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, υποβάλλεται, βεβαίωςθ που ςυντάςςει ο 

ιδιϊτθσ, περί τθσ επιτυχοφσ εκτζλεςθσ αυτισ, ςυνοδευόμενθ από ςχετικά ζγγραφα όπωσ αντίγραφα 

ςυμβάςεων, τιμολόγια, κ.λπ. 

Σε περίπτωςθ κοινοπρακτικισ εκτζλεςθσ με άλλεσ επιχειριςεισ των εν λόγω υπθρεςιϊν ςτο 

πιςτοποιθτικό κα αναφζρεται θ ςυμμετοχι του Διαγωνιηόμενου ι των μελϊν του Διαγωνιηόμενου 

ςτθν εκτζλεςθ τουσ, κακϊσ και το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο αυτισ τθσ ςυμμετοχισ. 

Στθν περίπτωςθ που οριςμζνα από τα ςτοιχεία που ηθτοφνται δεν περιλαμβάνονται ςτα εν λόγω 

πιςτοποιθτικά, αυτά κα δθλϊνονται με ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Διαγωνιηόμενου, θ οποία κα 

ςυνοδεφει τα πιςτοποιθτικά. Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ όμωσ, δεν δφναται να αντικαταςτιςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν. Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ υποβάλλεται 





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 30 από 134 

αποκλειςτικά και μόνο για ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ που δεν αναφζρονται ςτα 

πιςτοποιθτικά (π.χ. χρονικι διάρκεια κτλ). 

Για όςεσ ςυμβάςεισ δεν προςκομιςκοφν πιςτοποιθτικά και ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ για τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία τουσ, οι ςυμβάςεισ αυτζσ δεν κα λθφκοφν υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ του 

προςφζροντα και δεν κα λθφκοφν υπόψθ ςαν εμπειρία του Διαγωνιηόμενου. 

β) Για τθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2.2.6. περ. 2 Οργάνωςθ Ομάδασ Ζργου, τα απαιτοφμενα 

αποδεικτικά μζςα αναφζρονται ςτο άρκρο 2.4.3.2 (Γ) τθσ παροφςασ, κακόςον αποτελοφν 

περιεχόμενο των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν προσ αξιολόγθςθ και απαιτείται να υποβλθκοφν, από όλουσ 

τουσ Διαγωνιηόμενουσ, ςτουσ Φακζλουσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.  

Οι Διαγωνιηόμενοι απαιτείται να λάβουν υπόψθ τουσ, ότι ςτθν περίπτωςθ που ςτθν 

προτεινόμενθ ομάδα ζργου περιλαμβάνονται άτομα που δεν ανικουν ςτον Διαγωνιηόμενο, τα 

άτομα αυτά κεωροφνται τρίτοι, ακόμθ κι αν διατθροφν ςχζςθ ςυνεργαςίασ με τον Διαγωνιηόμενο. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Διαγωνιηόμενοσ ο οποίοσ κα αναδειχκεί μειοδότθσ, απαιτείται να 

προςκομίςει κατά το ςτάδιο κατακφρωςθσ, τα δικαιολογθτικά του άρκρου Β.9 τθσ παροφςασ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν:  

1) Tο πρότυπο πιςτοποίθςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 ι μεταγενζςτερο του 

εν ιςχφ από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ ι ιςότιμο οργανιςμό, με 

πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ το οποίο κα καλφπτει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 

προκθρφςςεται με τθν παροφςα.  

2) Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Ρρότυπο Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 “ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΟΧΟΥΣ” ι αντίςτοιχο, από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ. 

Για υποψιφιουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο Ριςτοποιθτικό 

ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ ‐ μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα 

αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Β.6.  Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
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υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 

αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 

κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά 

τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 

τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 

κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και 

των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ραραρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 

λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 

κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 

όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8.  Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.  Αποδεικτικά για τθν περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων του άρκρου 2.2.8 

Σε περίπτωςθ που οι Διαγωνιηόμενοι επικαλοφνται και κάνουν χριςθ τθσ οικονομικισ και 

χρθματοπιςτωτικισ ι τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το 

άρκρο 307 του ν.4412/16, οι τρίτοι οφείλουν να υποβάλλουν, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία, τα 

δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν ικανότθτα τθν οποία παρζχουν. 

Επίςθσ, ςτα δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου κα περιλθφκεί θ απόφαςθ του Δ.Σ. ι του αρμόδιου 

καταςτατικοφ οργάνου του φορζα, με τθν οποία κα εγκρίνεται θ παροχι προσ τον Διαγωνιηόμενο τθσ 

οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ ι τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (εμπειρία) του φορζα, 

ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του Διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι 

αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να εξειδικεφει τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 

διακζςιμοι για τθν Σφμβαςθ ςε τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόν ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. να προβεί ςτθν 

αξιολόγθςθ και να εκτιμιςει τθ ςθμαςία των ςχετικϊν πόρων και να διαπιςτϊςει κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ Σφμβαςθσ τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ δζςμευςθσ.  

Ρροσ υποβοικθςθ, παρακάτω αναφζρονται υποδείγματα δεςμεφςεων (αποφάςεισ/Υπ. Δθλϊςεισ), για 

τθν περίπτωςθ που ςτθν προτεινόμενθ ομάδα περιλαμβάνονται άτομα που δεν ανικουν ςτον 

Διαγωνιηόμενο και κεωροφνται «τρίτοι». 

 Απόφαςθ Αρμοδίου Καταςτατικοφ Οργάνου (μόνο για τθν περίπτωςθ που διατικζμενο άτομο για 

τθν ομάδα ζργου ανικει ςε νομικό πρόςωπο), ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  

«εγκρίνουμε τθν παροχι ςτον ___ (αναγράφεται ο διαγωνιηόμενοσ) του ___ (αναγράφεται το 

ονοματεπϊνυμο του διατικζμενου ατόμου για τθν ομάδα ζργου) ωσ ___ (αναγράφεται επακριβϊσ 

το εξειδικευμζνο αντικείμενο). Δεςμευόμαςτε ρθτά ότι κα διακζςουμε ςτον ανωτζρω 
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διαγωνιηόμενο τον ςυγκεκριμζνο πόρο για τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, εφόςον αυτι του ανατεκεί, 

τθρϊντασ τισ προβλζψεισ τθσ νομοκεςίασ.  

Θ παραπάνω Απόφαςθ του Καταςτατικοφ Οργάνου κα ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από Υπεφκυνθ 

Διλωςθ του διατικζμενου ατόμου του εξειδικευμζνου προςωπικοφ, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι:  

«αποδζχομαι τθν διάκεςι μου προσ τον ___ (αναγράφεται ο διαγωνιηόμενοσ) ωσ ___ (αναγράφεται 

επακριβϊσ το εξειδικευμζνο αντικείμενο), όπωσ αυτι προκφπτει από τθν υπ’ αρ. ___ (αναγράφονται 

τα ςτοιχεία τθσ Απόφαςθσ του Καταςτατικοφ Οργάνου) απόφαςθ τθσ ___ (αναγράφεται θ επωνυμία 

του νομικοφ προςϊπου)». 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ (μόνο για τθν περίπτωςθ που το διατικζμενο άτομο για τθν ομάδα ζργου είναι 

φυςικό πρόςωπο), ςτθν οποία ο επικαλοφμενοσ ‘τρίτοσ’ κα δθλϊνει ότι:  

«κα παρζχω προσ τον ___ (αναγράφεται ο διαγωνιηόμενοσ) τθν ικανότθτά  μου ωσ ___ 

(αναγράφεται επακριβϊσ το εξειδικευμζνο αντικείμενο). Δεςμεφομαι ρθτά ότι κα διακζςω ςτον 

ανωτζρω διαγωνιηόμενο τον ςυγκεκριμζνο πόρο για τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, εφόςον αυτι του 

ανατεκεί, τθρϊντασ τισ προβλζψεισ τθσ νομοκεςίασ». 

Β.10. Δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ υπεργολαβίασ  

 Για τουσ Υπεργολάβουσ που το ανατεκζν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 337 του Ν.4412/2016, απαιτείται από 

τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. να επαλθκεφςει υποχρεωτικά τθν ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ, κακϊσ και θ απόφαςθ του Δ.Σ. ι του αρμόδιου καταςτατικοφ οργάνου του 

οικονομικοφ φορζα, με τθν οποία κα εγκρίνεται θ ανάκεςθ τθσ υπεργολαβίασ και θ αντίςτοιχθ 

απόφαςθ, από τθν πλευρά του Υπεργολάβου, περί αποδοχισ ανάλθψθσ τθσ υπεργολαβίασ. Στισ 

αποφάςεισ αυτζσ κα αναφζρεται λεπτομερϊσ το τμιμα το οποίο κα ανατεκεί ςε υπεργολαβία κακϊσ 

και το ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ  

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  
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Κριτιριο Ρεριγραφι Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 

Κ1 
Κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου και μεκοδολογία 

υλοποίθςθσ 
20% 

Κ2 
Ρροτάςεισ και Σενάρια για video spots -Ρροτάςεισ και 

concept δθμιουργικϊν 

50% 

Κ3 Χρονοδιάγραμμα, Φάςεισ και Ραραδοτζα  15% 

K4 Οργάνωςθ και λειτουργία Ομάδασ Ζργου  15% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 100%  

 

2.3.2 Επιμζρουσ κριτιρια ανάκεςθσ 

Αναφορικά με τθν προςφορά κα εξεταςκοφν και κα αξιολογθκοφν: 

Κ1: Κατανόθςθ των απαιτιςεων του Ζργου και μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Κρίνεται θ ςαφινεια και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ του αντικειμζνου και των 

απαιτιςεων του Ζργου, θ κατανόθςθ του πλαιςίου, των γενικϊν και ειδικϊν κεμάτων και των 

απαιτιςεων, τθν ευρφτερθ κατανόθςθ του για το περιβάλλον του ζργου και των ιδιαιτεροτιτων 

υλοποίθςθσ του, ςε ςυςχζτιςθ με τισ ανάγκεσ δθμοςιότθτασ και προβολισ. Επίςθσ, κρίνεται θ 

μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ, προςαρμογι ςτισ προδιαγραφζσ του Ζργου και θ προςζγγιςθ 

του υποψθφίου Αναδόχου για τθν οργάνωςθ ςε επιμζρουσ φάςεισ που οδθγοφν ςτθν ζγκαιρθ 

παραγωγι των παραδοτζων που ςχετίηονται με τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου. Επιπρόςκετα 

αξιολογείται θ αναλυτικι περιγραφι των επιμζρουσ εργαςιϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυμβάλλουν 

ςτον αρτιότερο ςχεδιαςμό του ζργου κακϊσ και οι τεχνικζσ και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Κ2: Ρροτάςεισ και Σενάρια για video spots - Ρροτάςεισ και concept δθμιουργικϊν 

Κρίνονται οι προτάςεισ και τα ςενάρια για video spots, κακϊσ επίςθσ και οι προτάςεισ και τα concept 

δθμιουργικϊν. Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να δοκοφν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, ςενάρια και concept 

(τουλάχιςτον ζνα) για video spots και δθμιουργικά. Στο concept των ανωτζρω κα κρικοφν:  

(i) ο Ελκυςτικόσ ςχεδιαςμόσ, (ii) θ Ρρωτοτυπία, (iii)θ Οπτικι Επικοινωνία, (iv) θ Ευελιξία,(v)θ  Κάλυψθ 

του target group, (vi) θ Αποτελεςματικότθτα. 
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Κ3: Χρονοδιάγραμμα, Φάςεισ και Ραραδοτζα  

Κρίνεται θ ρεαλιςτικότθτα και αξιοπιςτία του χρονοδιαγράμματοσ ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του 

ζργου, θ άρτια κατανομι του χρόνου υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ςχζςθ με τθν βαρφτθτα και τθ 

ςειρά υλοποίθςθσ των παραδοτζων. 

Κ4: Οργάνωςθ και λειτουργία Ομάδασ Ζργου  

Κρίνεται το ςφςτθμα διοίκθςθσ, θ ποιότθτα και θ πλθρότθτα τθσ περιγραφισ των λειτουργιϊν και των 

ρόλων που κα επιτελζςουν τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ 

αποτελεςματικότθτα. 

2.3.3 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Για τθ βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

Α.  Για κάκε τεχνικι προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ κριτιρια. Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου 

αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι 

απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα 

προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

ΑΒΤΡ = (ςAi *Ai)  

Ππου  

ΑΒΤΡ : θ Απόλυτθ Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου 

Ai (i=1, 2, 3, 4) :θ βακμολογία των Κριτθρίων Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 για τθν πρόταςθ j ςε κλίμακα 0-150 

ςΑi (i=1, 2, 3, 4) : οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Κριτθρίων Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 αντίςτοιχα 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
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Ο Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (Tj) κάκε υποψθφίου υπολογίηεται από τον τφπο: 

 

ΑΒΤΡ 

Tj = -------------- x 100 

ΑΒΤΡmax 

όπου: 

Tj: θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

ΑΒΤΡ : θ Απόλυτθ Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου και 

ABTΡmax: θ Απόλυτθ Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του καλφτερου τεχνικά υποψθφίου.  

Ο Τελικόσ (Συνολικόσ) Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΤΡ), εφόςον απαιτείται, ςτρογγυλοποιείται ςτο 

δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

Β.  Για τθ ςυγκριτικι βακμολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που κα κρικοφν αποδεκτζσ και δεν κα 

απορριφκοφν ςε προγενζςτερο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

κατατάςςει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά, λαμβάνοντασ υπόψθ το 

ςυνολικό κόςτοσ του Εντφπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΟΡ) του Ραραρτιματοσ V.  

Θ βακμολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των Ρροςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε 

Ρροςφζροντα κα υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του (Οj), ωσ εξισ:  

OΡ min 

Οj  = -------------- x 100 

OΡ 

όπου : 

Οj   : θ βακμολογία για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο τθσ οικονομικισ προςφοράσ j 

ΟΡ min : θ Οικονομικι Ρροςφορά του μειοδότθ 

ΟΡ : θ Οικονομικι Ρροςφορά του υποψθφίου  
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Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο μειοδότθσ, 

δθλαδι ο Ρροςφζρων με τθ μικρότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, κα ζχει Τ.Β.Ο.Ρ.= 100). 

 

Γ.  Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων δεν κα λθφκεί υπόψθ θ 

αυτόματθ κατάταξθ του Συςτιματοσ, αλλά κα χρθςιμοποιθκεί ο ακόλουκοσ τφποσ για τον υπολογιςμό 

του ςυνολικοφ βακμοφ (Fj) τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τον οποίο ειςάγονται ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 

ςτισ τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ:  

Ο υπολογιςμόσ του τφπου γίνεται μζχρι το 2ο δεκαδικό ψθφίο. 

Fj =(0,85 Tj) + (0,15 x Oj) 

όπου: 

Fj : θ ςυνολικι βακμολογία τθσ πρόταςθσ j 

Tj : θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

Oj : θ βακμολογία του κριτθρίου τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

για τθν πρόταςθ j 

Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ θ οποία ςυγκεντρϊνει τθν υψθλότερθ ςυνολικι βακμολογία, 

βάςει των ανωτζρω. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα I ζωσ V τθσ 

Διακιρυξθσ, για το ςφνολο των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ που αφοροφν τμιμα των περιγραφόμενων 

υπθρεςιϊν. Τζτοιεσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
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το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 

τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 

υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν 

απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ 

τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 

διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ 

χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ 

ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται 

θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ 

χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 

βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. Οι οικονομικοί 

φορείσ δφναται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Απόφαςθ 

56902/215/02.06.2017 του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 

τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 

Ν.4412/16 και ςτο άρκρο 15 τθσ Απόφαςθσ 56907/215/02.06.2017 του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 

φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 

προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και 

του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να 

ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 

παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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2.4.2.5. Δεδομζνου ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό 

τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ κα επιςυνάπτουν, 

επιπροςκζτωσ, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά) ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα των Ραραρτθμάτων τθσ παροφςασ.  

Ειδικότερα, ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» «Οικονομικι Ρροςφορά» μζςω του Συςτιματοσ, 

όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3. 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςκλθρισ αποκικευςθσ, 

χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

 Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι προςφορά τουσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3.2. 

τθσ παροφςασ. Οι τεχνικζσ προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά 

ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι 

ςκλθρισ αποκικευςθσ, ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 

πιςτοποιθτικϊν ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

 Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι προςφορά τουσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

2.4.4. και το υπόδειγμα που ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ. Οι οικονομικζσ 

προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων 

τφπου .pdf και φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςκλθρισ αποκικευςθσ, 

χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

Με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτθν παράγραφο 2.1.4. τθσ παροφςασ, τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται με τθν προςφορά γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, 

αυτά γίνονται αποδεκτά, είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Αϋ 94), είτε και 

ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 

τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι μετά 

τθν δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.6 τθσ παροφςασ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 

απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 

του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν 

φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ 

(Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 

φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 

ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 

όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται 

για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Τα ζγγραφα του κυρίωσ φάκελου αλλά και όλων των επιμζρουσ Υποφακζλων των Ρροςφορϊν τα οποία 

υποβάλλονται ςε φυςικι/ζντυπθ μορφι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, πρζπει να είναι ςε κλειςτοφσ 

φακζλουσ και απαραίτθτα να φζρουν τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του διαγωνιηομζνου (Οδόσ, 

αρικμόσ, πόλθ, ΤΚ, τθλζφωνα, fax, Ε-mail), κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
«Δράςεισ Δθμοςιότθτασ για τθν Μελζτθ Ανάπτυξθσ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ» 

με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν …..θ/…./2021 
Ρροσ: …………………………. 

Διεφκυνςθ: …………………………….. 

Επωνυμία Υποψθφίου Αναδόχου : ………….. 

Στοιχεία Εκπροςϊπου: ………….. 

Διεφκυνςθ/Επικοινωνία (Οδόσ, αρικμόσ, πόλθ, ΤΚ, τθλζφωνα, fax, Ε-mail ): ………….. 

Να μθν ανοιχκεί παρά μόνο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν:  

α) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 79 του ν. 

4412/2016.  

 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ (με βάςθ το Υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ VI τθσ παροφςασ) το οποίο ζχει αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, 

ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε. (www.ametro.gr), και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Το ςυγκεκριμζνο πρότυπο, υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνο μαηί με τθν προςφορά, ςε μορφι pdf και 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο. 73 του ν.4412/16.  

Επιςθμαίνεται, ότι θ Ανακζτουςα αρχι για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το 

δικαίωμα, ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, 

ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 

δικαιολογθτικά, με τα οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ. Ιδίωσ 

διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν με τα οποία αποδεικνφεται θ 

κάλυψθ από αυτοφσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ, τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ / χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ), πριν από τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν.  

Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ επικαλοφνται πόρουσ τρίτων, καλοφνται να υποβάλλουν το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), για τουσ τρίτουσ ςφμφωνα με τα όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 2.2.8 τθσ παροφςασ. Για το ςφνολο των προςϊπων που είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.),, το οποίο υπογράφεται από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα ι 

από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τθν παρ.13 του άρκρου 107 του 

Ν4497/17. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παραπάνω νοείται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 
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φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ (με βάςθ το Υπόδειγμα 1 του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ), όπωσ 

προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν 

ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

 γ) τθ Διλωςθ Συγκατάκεςθσ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, με βάςθ το 

Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ, χωριςτά από κάκε οικονομικό φορζα και 

υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπό του και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ χωριςτά για κάκε 

οικονομικό φορζα-μζλοσ τθσ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά     

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτο Ραράρτθμα Ι περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Στθν ενότθτα αυτι, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να 

αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται αναλυτικά ςτο άρκρο 2.3 και να ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον 

ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται 

ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτα επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.2. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Ο φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ ςυγκεκριμζνα κα περιλαμβάνει -κατ’ ελάχιςτον- τα εξισ (με ενιαία 

λίςτα περιεχομζνων και ςυνεχι αρίκμθςθ):   

(Ι)  Αναλυτικι Τεχνικι Ρροςφορά όπου κα περιγράφεται το αντικείμενο του ζργου (Δράςεισ Δθμοςιότθτασ 

για τθν Μελζτθ Ανάπτυξθσ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.), θ μεκοδολογία 

υλοποίθςθσ, δείγματα εκτζλεςθσ ανάλογων υπθρεςιϊν, οι διαδικαςίεσ διοίκθςθσ, το χρονοδιάγραμμα, 

τα προςόντα και θ εμπειρία των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, και τυχόν εξειδικευμζνθ εμπειρία ςυναφισ 
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με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Αναλυτικότερα κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

(Α) -  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΥΡΟ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΟΥ 

Θ Ενότθτα Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ του υπό ανάκεςθ ζργου κα περιζχει αναλυτικι 

περιγραφι του τρόπου, με τον οποίο ο προςφζρων ςκοπεφει να προςεγγίςει το αντικείμενο του ζργου. 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν πρόταςθ που περιλαμβάνει τθν κατανόθςθ του πλαιςίου, για το 

περιβάλλον του ζργου και των ιδιαιτεροτιτων υλοποίθςθσ του, ςε ςυςχζτιςθ με τισ ανάγκεσ 

δθμοςιότθτασ και προβολισ, τθν προςαρμογι ςτισ προδιαγραφζσ του Ζργου και τθν προςζγγιςθ του 

υποψθφίου Αναδόχου για τθν οργάνωςθ ςε επιμζρουσ φάςεισ που οδθγοφν ςτθν ζγκαιρθ παραγωγι 

των παραδοτζων που ςχετίηονται με τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου.  

Στθν πρόταςθ κα πρζπει επίςθσ να αναλφεται το διάγραμμα ροισ και ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ των 

επιμζρουσ ενεργειϊν /δράςεων. Οι υποψιφιοι κα υποβάλουν ςχετικό Χρονοδιάγραμμα το οποίο κα 

πρζπει να ςυμβαδίηει χρονικά με το χρονοδιάγραμμα των ερευνϊν τθσ ΜΑΜΘ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 

 

(Β) -  ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν ενδεικτικι πρόταςθ για τισ κατθγορίεσ που περιγράφονται ςτο 

Ραράρτθμα Ι, όπωσ για video spots, κακϊσ επίςθσ και προτάςεισ και concept δθμιουργικϊν (μακζτεσ, 

αφίςεσ, ζντυπα, προωκθτικό υλικό όπωσ είναι τα usb, καπζλα, κ.ά.). Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να 

δοκοφν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, ςενάρια και concept (τουλάχιςτον ζνα) για videospots και 

δθμιουργικά. Κάκε πρόταςθ κα αξιολογθκεί ωσ προσ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 

(i) Ελκυςτικό ςχεδιαςμό και μινυμα: Να παρουςιάηει υψθλι αιςκθτικι, δθμιουργικότθτα και 

αμεςότθτα. Να διακρίνεται για τθν καλλιτεχνικι, ςχεδιαςτικι και τεχνικι του αρτιότθτα.  

(ii) Ρρωτοτυπία: Να είναι ευφάνταςτθ, αυκεντικι και να μθν κυμίηει/παραπζμπει ςε άλλθ αντίςτοιχθ 

καμπάνια.  

(iii) Οπτικι Επικοινωνία: Να είναι ευδιάκριτθ, λιτι και να απομνθμονεφεται εφκολα από το κοινό. Να 

μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ αναγνωριςιμότθτασ τθσ Μελζτθσ Ανάπτυξθσ Μετρό 

Θεςςαλονίκθσ.  
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(iv) Ευελιξία: Να είναι εφκολθ θ χριςθ και προςαρμογι τθσ. Να είναι δυνατι θ αποτφπωςι τθσ ςε 

οποιοδιποτε υλικό και μζςο (ςυμπεριλαμβανομζνων ιςτοςελίδων, περιοδικϊν, εφθμερίδων, 

τθλεόραςθσ, banners κ.λπ). 

(v) Κάλυψθ του target group: Να επιτυγχάνει ευρεία κάλυψθ του target group (δθμογραφικά και 

ψυχογραφικά χαρακτθριςτικά). 

(vi) Αποτελεςματικότθτα: Να ανταποκρίνεται ςτουσ ςτόχουσ, το ζργο και το εταιρικό προφίλ τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ. 

Οι δθμιουργικζσ προτάςεισ των υποψθφίων κα αφοροφν όλα τα αντικείμενα και κα υποβλθκοφν με τθ 

μορφι παρουςίαςθσ ςε ψθφιακό αρχείο, κακϊσ και κα ςυνοδεφονται από ςφντομθ ζκκεςθ ςτθν οποία 

κα περιγράφονται τα αντίςτοιχα concepts. 

 

 (Γ) – ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ 

Θ  Ενότθτα «Οργάνωςθ και λειτουργία του Οικονομικοφ Φορζα» περιλαμβάνει  τθν  αναλυτικι  

περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα λάβουν μζροσ ςτθν υλοποίθςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Ομάδα Ζργου). 

• Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου υλοποίθςθσ του ζργου, τθσ ςυμμετοχισ των ςτελεχϊν του 

διαγωνιηόμενου ςε επίπεδο αρμοδιοτιτων.    

 

 (ΙΙ)  Συνοπτικι παρουςίαςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και των κακθκόντων που προβλζπεται να 

αναλάβουν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ρεριγραφι τθσ Οργανωτικισ Δομισ τθσ Ομάδασ Ζργου, 

ςυνοδευόμενθ από ςχθματικό διάγραμμα (Οργανόγραμμα) όπου κα εμφανίηονται τα δομικά ςτοιχεία 

του οργανογράμματοσ (π.χ. υπεφκυνοσ ζργου, κφριεσ/παραγωγικζσ και υποςτθρικτικζσ μονάδεσ 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κ.λπ.), οι ςυνδζςεισ αυτϊν και θ ιεραρχικι τουσ εξάρτθςθ. Ανάλυςθ και 

τεκμθρίωςθ προτεινόμενων ανκρϊπινων πόρων προκειμζνου να αποδειχκεί θ δυνατότθτα παροχισ 

των ηθτοφμενων από τθν διακιρυξθ υπθρεςιϊν. 

Ο Ρίνακασ τθσ ομάδασ ζργου πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον πίνακα του Υποδείγματοσ 3, 

Ραράρτθμα IV τθσ παροφςθσ. 

Για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ βιογραφικϊν ςθμειωμάτων που να 

αναφζρουν ότι πλθροφν τθν ηθτοφμενθ εμπειρία κατά τθν παρ. 2 του άρκρου 2.2.6 κακϊσ και τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν, όπου απαιτοφνται, ϊςτε να αποδεικνφονται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία 

πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία τουσ ςχετικά 
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με τισ απαιτιςεισ που αναλαμβάνουν όπωσ προκφπτει από το ρόλο που προτείνεται να 

ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα Ζργου. Τα βιογραφικά ςθμειϊματα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 

Υπεφκυνθ Διλωςθ Αποδοχισ τθσ Συμμετοχισ τουσ ςτθν Ομάδα Ζργου και ότι τα ςτοιχεία που 

αναγράφονται ςτο βιογραφικό τουσ είναι αλθκι, επίςθσ ότι για όλο το διάςτθμα παροχισ 

υπθρεςιϊν κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τα βιογραφικά ςθμειϊματα κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV 

τθσ παροφςασ. 

Τζλοσ απαιτείται να υποβλθκεί μία Υπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηομζνου με τθν οποία να 

δθλϊνονται τα ονόματα των μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ που ανικουν ςε αυτό.   

Στθν περίπτωςθ που θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ προςϊπων, για τθ βακμολόγθςθ ςτα 

ςχετικά κριτιρια λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ ο τρόποσ και ο βακμόσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ ενόσ 

εκάςτου των μελϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ. Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά να περιγράφεται 

ςαφϊσ το είδοσ, ο τρόποσ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ςτθν υλοποίθςθ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει αυςτθρά υπόψθ του τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται και υποβάλλεται, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ 

V. Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 

αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 

ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και του παραγόμενου 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το 

Σφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο 

τφπου pdf. Επιπλζον, ςτον φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να 

υποβάλλουν ωσ ςυνθμμζνα αρχεία ςε μορφι .pdf και ψθφιακά υπογεγραμμζνα, τα ζντυπα που 

εμφανίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V- ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ παροφςθσ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ θ οικονομικι προςφορά κεωρείται ανυπόςτατθ. 
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Οι τιμζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αφοροφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτο ςφνολο του 

προκθρυςςόμενου αντικειμζνου και δίδονται ςε ευρϊ.  

Θ υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο άρκρο 1.3. 

τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Στθν προςφορά περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ του Αναδόχου 

για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 

περιλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ (Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.λπ.) και 

του ςυνόλου των δαπανϊν αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Ρροςφορά ςτθν τιμι τθσ οποίασ αναφζρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατιςεισ και 

επιβαρφνςεισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ακόμα, προςφορά ςτθν οποία δεν δίδεται τιμι ςε ευρϊ ι 

δίδεται με ριτρα ςυναλλάγματοσ ι υπερβαίνει τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ κα απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. 

Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι δεν δικαιοφνται, 

κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ 

τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 

κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με 

τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 1.5 τθσ 

παροφςασ. 
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία 

περίπτωςθ θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζχουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω 

και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 

τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 

τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και 

υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 

αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ 

παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
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αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 

τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

δ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με 

κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε 

ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία δεν καλφπτει το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

η) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

θ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

κ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

ι) θ οποία δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ι κζτει όρουσ αναπροςαρμογισ αυτισ ι εμφανίηει οποιοδιποτε 

ςτοιχείο τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο τθσ προςφοράσ, πλθν του 

θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ, 

ια) τθσ οποίασ οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ και ο διαγωνιηόμενοσ δεν παρζχει 

επαρκι αιτιολόγθςθ προσ τοφτο, μετά τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 3.1.1 τθσ παροφςασ, 

ιβ) λόγω παράβαςθσ οποιουδιποτε άλλου όρου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο οποίοσ τίκεται επί ποινι 

αποκλειςμοφ, κακϊσ και για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο, ο οποίοσ απορρζει από αυτιν. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ορίηεται θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα είναι 

υπεφκυνθ να εξετάηει και να γνωμοδοτεί για όλα τα ςτάδια του Διαγωνιςμοφ, από τθν αποςφράγιςθ 

των προςφορϊν ζωσ τθν γνωμοδότθςθ για τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ 

και γενικότερα να αξιολογεί και γνωμοδοτεί για κάκε κζμα που κα ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων επί κεμάτων που κα ανακφψουν κατά τθν εξζταςθ τυχόν προςφυγϊν από τθν Αρχι 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.). 

Θ αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει με τθ διαδικαςία που αναλφεται 

ςτθ ςυνζχεια. 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 

κα γίνει τθν 8θ Ιουνίου 2021 και ϊρα 11:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των ωσ άνω υποφακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., 

τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ 

τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΤΕΥΔ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλουν, να 

ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ εντόσ 

προκεςμίασ, όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
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θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του 

Ν.4412/16, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει  με το άρκρο 121 του Ν. 4782/21. Οι ςυμμετζχοντεσ 

οικονομικοί φορείσ που κα υποβάλουν, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ι ςε ζντυπθ μορφι, ελλιπι 

ςτοιχεία για τα οποία θ Επιτροπι κα ηθτιςει ςυμπλθρϊςεισ-διευκρινίςεισ και δεν κα δοκοφν ι κα 

δοκοφν ελλιπείσ, αποκλείονται τθσ ςυμμετοχισ τουσ από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 

Στοιχεία και ςθμεία των προςφορϊν που δθμιουργοφν αςάφειεσ ι αντιφάςεισ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ 

προδιλων ι επουςιωδϊν παραδρομϊν, οδθγοφν ςτθν απόρριψι τουσ. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 

υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο 

των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 

πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 

ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ 

απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 

ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 

ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί 

προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 

εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 

αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 

απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 

άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ 

προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα 

χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των 

υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., κατά τθ 

διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των 

ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 

βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν 

μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με 

αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω 

ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 

προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 

ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 

αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 

και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ (εκτόσ από τα αποδεικτικά τθσ παρ. Β.4 (β) του άρκρου 2.2.9.2, τα οποία 

απαιτείται να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά), ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι 

των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από 

αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 

4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 

βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 

και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. παρατείνει 

τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ηθτθκοφν μετά τθν 1θ/6/2021, 

κα εφαρμοςκοφν οι διατάξεισ του άρκρου 103, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 43 του Ν.4782/21. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, 

εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.),, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 

όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 

ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.),, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 

μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 

αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 

ματαιϊνεται.  
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Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 

τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 

είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι 

του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ 

για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15% 

ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 10%  ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 

τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει 

αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν 

τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα 

αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 

ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται. Επιςθμαίνεται ότι ςτον παρόντα Διαγωνιςμό δεν 

απαιτείται ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο 

 και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που 

ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 

κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου με το πζντε τοισ 

εκατό (5%) τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (βλ. άρκρο 4.1.). Ρροσ αποφυγιν κακυςτεριςεων  

αντίγραφο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ υποβάλλεται πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

για ζλεγχο ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΕΟ Α.Ε. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 

τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

Θ ςφμβαςθ υπογράφεται, από πλευράσ Αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ 

ανάκεςθσ εκπρόςωπο του Διαγωνιηομζνου, εφόςον είναι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο, ο 

οποίοσ μονογράφει και ςφραγίηει επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν. Θ ςφμβαςθ επί 

ενϊςεων υπογράφεται από τον Νόμιμο Κοινό Εκπρόςωπο που ορίςκθκε κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ, εφόςον είναι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, επίςθσ, να ορίςει με απόφαςθ του αρμόδιου καταςτατικοφ του οργάνου τον 

εκπρόςωπό του για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ απόφαςθ διοριςμοφ κα ςυνοδεφεται και από 

διλωςθ αποδοχισ του εκπροςϊπου.  

Ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου και θ διλωςθ αποδοχισ πρζπει να είναι χωρίσ αίρεςθ ι όρουσ και να 

εκτείνεται ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ (π.χ. είςπραξθ πλθρωμϊν, 

υποβολι λογαριαςμϊν, λιψθ εντολϊν, ανταλλαγι αλλθλογραφίασ, παραλαβι εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

κλπ). 

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει επίςθσ πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να 

υποβάλει Συμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ τθσ Κοινοπραξίασ όπου κα αναφζρονται υποχρεωτικά: 

α) θ αποδοχι για τθν από κοινοφ ςυμμετοχι ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν κοινοπραξία.  
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β) θ από κοινοφ, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ 

ζναντι τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για κάκε κζμα ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 

γ) τον οριςμό φυςικοφ προςϊπου ωσ κοινοφ εκπροςϊπου τθσ κοινοπραξίασ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε. κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

δ) Ο διοριςμόσ του μζλουσ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν κοινοπραξία ωσ leader, το 

οποίο κα ζχει τθν ανζκκλθτθ εντολι και πλθρεξουςιότθτα των υπολοίπων μελϊν να εκπροςωπεί 

τθν κοινοπραξία και να δεςμεφει τουσ κοινοπρακτοφντεσ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και γενικότερα να ενεργεί και να δθλϊνει κάκε τι απαραίτθτο για 

τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Από το μζλοσ αυτό (leader) κα προζρχεται και το φυςικό πρόςωπο 

που κα οριςκεί ωσ εκπρόςωποσ τθσ κοινοπραξίασ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και ο 

Αναπλθρωτισ του. 

Θ ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ κα ςυνοδεφεται από δθλϊςεισ αποδοχισ 

του διοριςμοφ τουσ από τον εκπρόςωπο και από τον αναπλθρωτι του. Ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου 

και του αναπλθρωτι του και οι δθλϊςεισ αποδοχισ πρζπει να είναι χωρίσ αίρεςθ ι όρουσ και να 

εκτείνονται ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ (π.χ. είςπραξθ πλθρωμϊν 

υποβολι λογαριαςμϊν, λιψθ εντολϊν, ανταλλαγι αλλθλογραφίασ, παραλαβι εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

κλπ). 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 

ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, 

δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι 

παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 

που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 58 από 134 

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 

«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 

άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215/2017 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 

προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 

ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  

 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 

του π.δ. 39/2017. 
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• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 

9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 

νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 

παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 

προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που 

κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι 

ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ 

και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 

προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε 

πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ 

ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 

τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 

ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 

προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 

ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 

απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 

αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 

ακφρωςθσ. 

 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ 

τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 

ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

3.5.1 Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. και μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ ματαιϊνει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω 

απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι λόγω αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων 

ςφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 ι 

β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα 

ςτθν προκεςμία που ορίηεται. 

3.5.2 Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) Για παράτυπθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το 

αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ. 

β)  Εάν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ 

άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

γ)  Αν λόγω ανωτζρα βίασ δεν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

δ)  Εάν θ προςφορά κρικεί μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ. 
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ε)  Εάν λιξει θ ιςχφσ των προςφορϊν και οι διαγωνιηόμενοι δεν δεχτοφν να τισ παρατείνουν. 

3.5.3 Εάν διαπιςτωκοφν λάκθ ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε φάςθ τθσ διαδικαςίασ, μετά από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, μπορεί να ακυρωκεί μερικά θ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ και, ι να 

αναμορφωκεί ανάλογα το αποτζλεςμα του από το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ι να αποφαςιςκεί από 

το ίδιο το Δ.Σ. θ επανάλθψθ του Διαγωνιςμοφ από το ςθμείο που ζγινε το λάκοσ ι θ παράλειψθ. 

3.5.4 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προβλζψεισ του άρκρου 317 του Ν.4412/2016. 

3.5.5 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, όςοι είχαν ςυμμετάςχει ςε αυτόν, δεν ζχουν 

δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 

τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο 

τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα ΙΙ, Υπόδειγμα 2 τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι γενικοί όροι για τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.1.5 

τθσ παροφςασ. 

 





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 63 από 134 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει με το Ν.4782/2021, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ 

Κϊδικασ. Αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια  τθσ Ακινασ που κα εφαρμόηουν το ελλθνικό 

Δίκαιο.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 

εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 

και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 

αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

   

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 

εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε.  το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 

άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 

ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 

υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 64 από 134 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθν 

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, αντικακίςταται 

από νζο υπεργολάβο με ικανότθτεσ που καλφπτουν τουλάχιςτον τισ απαιτιςεισ τθσ δ ιακιρυξθσ ωσ 

προσ τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςτθν οποία ςτθρίχκθκε. Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει 

προσ ζγκριςθ ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τα ζγγραφα που πιςτοποιοφν τισ ικανότθτεσ του νζου 

υπεργολάβου και θ αρμόδια Επιτροπι γνωμοδοτεί προσ τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για το κζμα αυτό. 

4.4.3. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 

αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 

παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό 

(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για 

τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 

του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 

4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ 

τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 

του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.6.2 Σε κάκε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, οφείλεται ςτον Ανάδοχο μόνο θ αμοιβι που αντιςτοιχεί 

ςτα είδθ που παραςχζκθκαν ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, ενϊ κάκε άλλθ αξίωςθ του Αναδόχου για είδθ 

που δεν ζχουν παραςχεκεί ι που δεν είναι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ όπωσ και για κετικζσ ι αποκετικζσ 

ηθμίεσ, ρθτά αποκλείεται. Από τθν οφειλόμενθ ςτον Ανάδοχο αμοιβι παρακρατοφνται τυχόν 

οικονομικζσ απαιτιςεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., όπωσ αυτζσ προβλζπονται από τθ Σφμβαςθ. 

Καταπίπτει επίςθσ ςε όφελοσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, 

μερικϊσ ι ολικϊσ κατά περίπτωςθ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά, ανάλογα με τισ παρεχόμενεσ ςτο διάςτθμα 

αυτό υπθρεςίεσ και κα καταβάλλεται το 100% τθσ αξίασ που αντιςτοιχεί ςτισ παραλθφκείςεσ 

υπθρεςίεσ και παραδοτζα για τθν περίοδο αυτι, ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ καταβολι τθσ αμοιβισ του αναδόχου κα γίνεται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ςχετικϊν 

υπθρεςιϊν και παραδοτζων ςτο χρονικό διάςτθμα αναφοράσ, τθ ςφνταξθ του «Ρρωτοκόλλου 

Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν Σφμβαςθσ» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και τθν φπαρξθ των 

αντίςτοιχων πιςτϊςεων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α)  Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται. 

β)  Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται 

επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό 

αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτο όνομα και για λογαριαςμό 

του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και γενικϊν 

υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ 

διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 

4412/2016. 
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γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ χαρτοςιμου, που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, 

τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςυντάξεων 

επαγγελματιϊν, δθμοςίων ι άλλων φορζων. 

Για τθν αμοιβι του Αναδόχου δεν προβλζπεται ανακεϊρθςθ τιμϊν.  

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν 

(α) όταν ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν προςζλκει μζςα 

ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ. 

(β) εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., που είναι 

ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ,  

(γ) εάν ο Ανάδοχοσ  δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υπζβαλλε τα παραδοτζα ι δεν προζβθ ςτθν 

αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε  

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 

περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 

ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για 

παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 

από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 

επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 

των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 

6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων 

να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 

μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 

γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ 

κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 

ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν.4782/21, οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 
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απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 

απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από 

το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 

Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 

παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 

Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 

ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει τισ Υπθρεςίεσ τθσ Σφμβαςθσ υπό τθν επίβλεψθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. Θ 

επίβλεψθ αυτι αφορά τον ζλεγχο τιρθςθσ από τον Ανάδοχο των όρων τθσ Σφμβαςθσ και γενικότερα 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ 

ευκφνεσ του για τισ παραλείψεισ ι ςφάλματα κατά τθν εκτζλεςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Σφμβαςθσ. Ο 

Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αρτιότθτα των Υπθρεςιϊν του. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει κάκε οδθγία και υπόδειξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε που 

απορρζει από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. Πλεσ οι οδθγίεσ κα δίνονται ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ, εκτόσ 

εάν λόγοι ταχφτθτασ και ανάγκθσ επιβάλλουν τθν παροχι των οδθγιϊν προφορικά. 

θτά ςυμφωνείται ότι θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ποιότθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να απαιτεί από τον Ανάδοχο τθν ςυμμόρφωςι του με τουσ κανόνεσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 Το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε κα ορίςει με απόφαςι του αρμόδια Διεφκυνςθ, θ οποία κα είναι 

υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ τθσ, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 216 του Ν. 4412/16. 

 Επίςθσ, το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ορίςει Επιτροπι Ραραλαβισ, θ οποία κα είναι αρμόδια για 

όλα τα κζματα παραλαβισ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται 

ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, μετά τθν όποια 

παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων 

που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 
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Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 

λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τα 

παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 

υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 

παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 

του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1  Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) του άρκρου 6.1. τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, 

θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 

καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, β) 

είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. Τα ανωτζρω 

εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει 

τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α)  Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει 

να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, 

θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 

παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  
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β)  Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 

επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 220 του Ν44122/16.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 

2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί 

αυτοδίκαια, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του Ν.4412/2016.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 

και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ 

όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του ν.4782/21.  

 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται 

για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 

και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 

από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να 

αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

 

6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε 

υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  

 





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 74 από 134 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1. ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 Θ παροφςα ςφμβαςθ αποςκοπεί ςτθν υποςτιριξθ και προβολι τθσ Μελζτθσ Ανάπτυξθσ Μετρό 

Θεςςαλονίκθσ (ΜΑΜΘ), θ οποία ζχει ανατεκεί και εκπονείται.  Θ ΜΑΜΘ είναι μια γενικι ςυγκοινωνιακι 

μελζτθ που αφορά όλο το Ρολεοδομικό Συγκρότθμα Θεςςαλονίκθσ και τθν Ρεριαςτικι Ηϊνθ, ςυνολικοφ 

πλθκυςμοφ 1.110.000 κατοίκων, με ςτόχο να διαμορφωκεί ζνα Σχζδιο Ανάπτυξθσ Δικτφου Μετρό ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, ςτο πλαίςιο ενόσ επικαιροποιθμζνου Σχεδίου Μεταφορϊν για τθν πόλθ, με χρονικό 

ορίηοντα ςχεδιαςμοφ εικοςαετίασ (2040).   

Για τθν εκπόνθςθ τθσ ΜΑΜΘ κα ςυλλεχκοφν ερευνθτικά δεδομζνα που κα προςδιορίςουν τισ ανάγκεσ 

ηιτθςθσ μετακινιςεων και αντίςτοιχων ζργων υποδομισ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Κακϊσ για όλεσ τισ ζρευνεσ 

αποτελεί προχπόκεςθ θ ενεργόσ ςυμμετοχι των κατοίκων, προκειμζνου να περιοριςτοφν οι αρνιςεισ 

ςυνεργαςίασ, και με ςτόχο τθν επιτυχι διεξαγωγι των ερευνϊν, είναι απαραίτθτθ θ κατάλλθλθ και 

ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του κοινοφ. Ιδιαίτερα με τισ τρζχουςεσ υγειονομικζσ ςυνκικεσ, θ ςθμαςία τθσ 

επικοινωνιακισ εκςτρατείασ κρίνεται ουςιαςτικι, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 

ΜΑΜΘ απαιτείται θ διενζργεια ςυνεντεφξεων δια ηϊςθσ με τουσ ςυμμετζχοντεσ, ςυγκεκριμζνα ςε 12.000 

νοικοκυριά για τθν Ζρευνα Νοικοκυριϊν και 750 ατομικϊν, για τθν Ζρευνα Δεδθλωμζνθσ Ρροτίμθςθσ.  

Στουσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται θ επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ ςυνεργαςίασ των 

πολιτϊν για τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων που αφοροφν τισ μετακινιςεισ τουσ, επομζνωσ θ 

καμπάνια πρζπει να ςυμβάλει:  

α) ςτθ δθμιουργία πολφ κετικοφ κλίματοσ απζναντι ςτο ζργο του ΜΕΤΟ,  

β) ςτθν κατανόθςθ τθσ αξίασ του μζςου για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ, τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, τθν αςτικι αναβάκμιςθ των περιοχϊν που κα εξυπθρετοφνται από αυτό,  τισ 

αναπτυξιακζσ προοπτικζσ, τθν προςβαςιμότθτα και τθν αγοραςτικι αξία των ακινιτων κατά μικοσ του 

δικτφου κλπ., και   

γ) τθν αίςκθςθ ςτουσ πολίτεσ ότι με τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ κα ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςθ ενόσ 

απαραίτθτου και ςθμαντικότατου ζργου για τθ Θεςςαλονίκθ του 21ου αι., που ζχει ρεαλιςτικό πλάνο και 

υλοποιείται με γνϊμονα τισ ανάγκεσ τουσ και με ταχφτερο ρυκμό από όςο ςτο παρελκόν.  
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

2.1 Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργία διαφθμιςτικισ καμπάνιασ για τθν 

προϊκθςθ και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ Μελζτθ Ανάπτυξθσ Μετρό Θεςςαλονίκθσ (ΜΑΜΘ) ςε 

όλο Ρολεοδομικό Συγκρότθμα και τθν περιαςτικι ηϊνθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Στο πλαίςιο τθσ ΜΑΜΘ 

προβλζπεται θ διεξαγωγι των ακόλουκων τεςςάρων (4) Ερευνϊν, εντόσ τθσ φκινοπωρινισ περιόδου 

του τρζχοντοσ ζτουσ, από 15/09/2021 ζωσ 15/12/2021. Ο Ανάδοχοσ κα λάβει γνϊςθ του οριςτικοφ 

χρονοδιαγράμματοσ των ερευνϊν με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

• Ζρευνα Νοικοκυριϊν 

• Ζρευνα Δεδθλωμζνθσ Ρροτίμθςθσ 

• Απογραφζσ και Μετριςεισ ςτο Κφριο Οδικό Δίκτυο και Ζρευνα Μετακινιςεων Ραρά τθν Οδό 

• Μετριςεισ και Ζρευνεσ ςτα Δθμόςια Μζςα Μεταφοράσ (Αςτικά Λεωφορεία, Τερματικοί Στακμοί) 

 

Ρρόκειται για μια ολοκλθρωμζνθ διαφθμιςτικι καμπάνια θ οποία αποςκοπεί ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

προβολισ – δθμοςιότθτασ - διάχυςθσ των ςτόχων των ερευνϊν που αποτελοφν το αντικείμενο των 

εργαςιϊν τθσ ΜΑΜΘ και τθν επίτευξθ του βζλτιςτου βακμοφ ανταπόκριςθσ του κοινοφ τθσ πόλθσ με τθ 

ςυμμετοχι του. Θ καμπάνια, ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο δράςεων επικοινωνίασ και δθμοςιότθτασ, ςε 

κάκε επίπεδο εφαρμογισ τθσ απαιτεί εξειδίκευςθ, με ςτοχευμζνθ επιλογι ενδεδειγμζνων 

διαφθμιςτικϊν μεκόδων, δραςτθριοτιτων και εργαλείων επικοινωνίασ.  

 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ζχει το δικαίωμα χριςθσ του λογότυπου και των λοιπϊν δθμιουργικϊν, χωρίσ 

περαιτζρω αξιϊςεισ από τον Ανάδοχο. 

 

2.2 Απαιτιςεισ Χρονοδιαγράμματοσ 

 Ο Ανάδοχοσ  εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να υποβάλει 

προσ ζγκριςθ ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τον ςχεδιαςμό τθσ καμπάνιασ και το αναλυτικό πρόγραμμα 

δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο Π.1 κατωτζρω.  

Επίςθσ, ςχετικά με τισ Δράςεισ 2, 3 και 4, όπωσ αυτζσ περιγράφονται παρακάτω, ο Ανάδοχοσ 

τουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν τθν ζναρξθ των Ερευνϊν, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τθν 

εκτφπωςθ/παραγωγι και τοποκζτθςθ, ςτισ ποςότθτεσ που, με βάςθ το χρονοδιάγραμμα κάκε 

επιμζρουσ Ζρευνασ, απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, των διαφθμιςτικϊν υλικϊν (αφίςεσ, ζντυπα, folder), 

του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (video spot) και των προωκθτικϊν υλικϊν (USB stick, καπζλο, badge με 

κάρτα και κορδόνι λαιμοφ, ςτυλό), με ςτόχο να προθγθκεί θ προβλεπόμενθ αναγκαία δθμοςιότθτα για 

τθν απρόςκοπτθ ζναρξθ των Ερευνϊν. Θ Καμπάνια Δθμοςιότθτασ κα υλοποιείται υποςτθρίηοντασ τισ 
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Ζρευνεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια διεξαγωγισ τουσ. 

2.3 Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν από τον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ ανά είδοσ είναι ενδεικτικζσ  και ότι μπορεί αυτζσ να 

αυξομειωκοφν από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ, χωρίσ υπζρβαςθ τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Δράςθ 1. Παροχι υπθρεςιϊν ςτρατθγικισ επικοινωνίασ και ςχεδιαςμοφ καμπάνιασ 

Π.1. χεδιαςμόσ τθσ καμπάνιασ και αναλυτικό πρόγραμμα δθμοςιότθτασ.  

Ρεριλαμβάνει το επικοινωνιακό πλάνο τθσ καμπάνιασ, τθν ταυτότθτά τθσ, τουσ ςτόχουσ και τα εργαλεία 

για τθν προϊκθςθ τθσ ΜΑΜΘ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ ενζργειεσ επικοινωνίασ προσ το ευρφ 

κοινό ςτα θλεκτρονικά Μζςα Ενθμζρωςθσ με αυξθμζνθ απιχθςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ.  

Π.1.1. Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δθμοςιότθτασ  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει τεκμθριωμζνθ αναλυτικι πρόταςθ Ρρογράμματοσ Δθμοςιότθτασ (Media 

Plan) με videos ςε εκνικά και τοπικά διαδικτυακά ΜΜΕ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ. Ο 

Ανάδοχοσ κατά τθ ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ κα πρζπει να επιλζξει αποτελεςματικά Μζςα, να προβεί ςε 

ςυνδυαςτικι χριςθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και να λάβει υπόψθ του τισ αξιολογιςεισ των 

Μζςων βάςει ερευνϊν.  

Π.1.2. Σελικό Πρόγραμμα Δθμοςιότθτασ (Media Plan) για τθ διαφθμιςτικι προβολι ςε διαδικτυακά 

ΜΜΕ και outdoor ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ.  

Ο Ανάδοχοσ κα κλθκεί να εκπονιςει και να υποβάλλει τεκμθριωμζνθ αναλυτικι πρόταςθ 

Ρρογράμματοσ Δθμοςιότθτασ (Media Plan), αφοφ προθγουμζνωσ λάβει υπόψθ του τθ ςτρατθγικι 

τοποκζτθςθ τθσ ΜΑΜΘ, τθν εικόνα και ταυτότθτά τθσ. Θ πρόταςθ κα τεκεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ με αναφορά ςτθν ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ (budget break down), ςτθν 

επιλογι των Μζςων, του χρόνου και τθσ προβλεπόμενθσ αποτελεςματικότθτασ. Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ 

προβολισ ορίηεται ςτουσ δυο (2) μινεσ.  

Το πλάνο δθμοςιότθτασ κα καταρτιςκεί ςε μορφι πίνακα και κα περιλαμβάνει το μίγμα τθσ προβολισ 

ανά μζςο και μινυμα.  

Το πλάνο δθμοςιότθτασ κα πρζπει να:  

 είναι χρονικά κατανεμθμζνο και με ποςοςτιαία κατανομι των ενεργειϊν.  
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 να επιτυγχάνει το καλφτερο δυνατό media mix διατθρϊντασ το κόςτοσ ςε επικυμθτά επίπεδα.  

 διακζτει τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ των μζςων (ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια) και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τουσ.  

 ςτοχεφει ςε επιλεγμζνεσ αγορζσ-ςτόχουσ και περιγράφει τον τρόπο επιλογισ και προςζγγιςθσ 

των ομάδων-ςτόχου.  

 διακζτει τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ του χρόνου και τθσ διάρκειασ προβολισ.  

 περιζχει ανάλυςθ των εργαλείων μζτρθςθσ και αποτελεςματικότθτασ των δράςεων 

επικοινωνίασ.  

 προβλζπει τθν υποβολι προςχζδιου δράςεων για όλα τα μζςα το οποίο κα λάβει τθν ζγκριςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 περιλαμβάνει το κόςτοσ προβολισ-ανάλυςθ προχπολογιςμοφ.  

 περιγράφει τα παραδοτζα.  

 

Δράςθ 2: Δθμιουργικά και παραγωγζσ διαφθμιςτικϊν υλικϊν ταυτότθτασ και οπτικοακουςτικοφ 

υλικοφ τθσ καμπάνιασ  

Στόχοσ τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ παραγωγι του ςυνόλου του διαφθμιςτικοφ υλικοφ. Σθμειϊνεται 

ότι κάκε προτεινόμενθ ενζργεια κα υποβάλλεται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με τθ μορφι προτάςεωσ και 

κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

 Π.2.1 χεδιαςμόσ ταυτότθτασ, διαφθμιςτικϊν υλικϊν και εφαρμογϊν ταυτότθτασ τθσ καμπάνιασ 

για τα ζντυπα και ψθφιακά μζςα επικοινωνίασ. 

Ρεριλαμβάνει τουλάχιςτον το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για 

τα ζντυπα και ψθφιακά μζςα, τθ δθμιουργία πρωτότυπου υλικοφ προβολισ και τθν παραγωγι video 

spot. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται θ ςφνταξθ των απαραίτθτων κειμζνων προβολισ.  

Π.2.1.1 Προςχζδια μακετϊν διαφθμιςτικοφ υλικοφ  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει προςχζδιο μακετϊν του διαφθμιςτικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ 

υλοποίθςθσ του διαφθμιςτικοφ πλάνου που κα προωκθκεί ςτα μζςα επικοινωνίασ. Ο Ανάδοχοσ κα 

αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό του διαφθμιςτικοφ υλικοφ με τισ κατάλλθλεσ 

προςαρμογζσ για οποιαδιποτε χριςθ και εφαρμογι με τθ δθμιουργία μακετϊν.  

Π.2.1.2 Σελικζσ Μακζτεσ Διαφθμιςτικοφ Τλικοφ  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια μακετϊν του διαφθμιςτικοφ υλικοφ ςτθν 
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Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/ αλλαγζσ/ διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα 

υποβλθκοφν οι μακζτεσ ςτθν τελικι μορφι τουσ.  

 

 Π.2.2 χεδιαςμόσ αφιςϊν.  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για τθν αφίςα. 

Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται θ ςφνταξθ των απαραίτθτων κειμζνων.  

Π.2.2.1. Προςχζδια μακετϊν αφίςασ  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια τθσ αφίςασ που θ διάςταςι τθσ κα είναι 35 

εκατοςτά x 50 εκατοςτά. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό των 

αφιςϊν με τισ κατάλλθλεσ προςαρμογζσ για οποιαδιποτε χριςθ και εφαρμογι με τθ δθμιουργία 

μακετϊν.  

Π.2.2.2. Σελικζσ Μακζτεσ Αφιςϊν  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια μακετϊν τθσ αφίςασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι μακζτεσ 

ςτθν τελικι μορφι τουσ.  

Π.2.2.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι Αφιςϊν και τοποκζτθςθ Αφιςϊν 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ 1350 εξαιρετικισ 

ποιότθτασ τετράχρωμων αφιςϊν για indoor εφαρμογι ςε χαρτί velvet 150 γραμμαρίων, με βερνίκι. Θ 

εκτφπωςθ κα γίνει ςε μία όψθ.  

 

 Π.2.3 χεδιαςμόσ εντφπου.  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για το ζντυπο. 

Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται θ ςφνταξθ των απαραίτθτων κειμζνων.  

Π.2.3.1. Προςχζδια εντφπου  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια του εντφπου που θ διάςταςι του κα είναι 21 

εκατοςτά x 29 εκατοςτά. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό του 

εντφπου και ςτισ 2 όψεισ με τισ κατάλλθλεσ προςαρμογζσ για οποιαδιποτε χριςθ και εφαρμογι με τθ 
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δθμιουργία μακετϊν.  

 

Π.2.3.2. Σελικζσ Μακζτεσ Εντφπου  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια μακετϊν του εντφπου ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι μακζτεσ 

ςτθν τελικι μορφι τουσ μαηί με πιςτοποιθμζνο ψθφιακό δοκίμιο και για τισ 2 όψεισ.  

Π.2.3.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι Εντφπου και διανομι ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςφμφωνα με το 

διαφθμιςτικό πλάνο 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ, παραγωγι και διανομι 20.000 εξαιρετικισ 

ποιότθτασ τετράχρωμων εντφπων ςε χαρτί velvet 135 γραμμαρίων, με βερνίκι. Θ εκτφπωςθ κα γίνει και 

ςτισ δυο όψεισ.  Το ζντυπο κα παραδοκεί διπλωμζνο ςτθν τελικι του μορφι. 

 

 Π.2.4. χεδιαςμόσ Folder.  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για το folder.  

Π. 2.4.1. Προςχζδια Folder  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια folder που θ διάςταςι του κα είναι 23 εκατοςτά x 

32 εκατοςτά κλειςτό με ράχθ, πίκμανςθ και αυτί με γάντηο για τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ περιεχομζνου 

50 ςελίδων Α4. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό του folder και 

ςτισ 2 όψεισ με τθ δθμιουργία μακετϊν.  

Π. 2.4.2. Σελικζσ Μακζτεσ Folder  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια μακετϊν του folder ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε 

να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι μακζτεσ ςτθν 

τελικι μορφι τουσ.  

Π. 2.4.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι Folder  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ και παραγωγι 300 εξαιρετικισ ποιότθτασ 

τετράχρωμων folders ςε χαρτί velvet 350 γραμμαρίων και πλαςτικοποίθςθ ςτθν αϋ εξωτερικι όψθ. Θ 

εκτφπωςθ κα γίνει και ςτισ δυο όψεισ.  
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 Π.2.5. Video spot / Παράδοςθ προτάςεων για 2 εναλλακτικά ςενάρια  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να ςχεδιάςει και να παράξει, νζο προωκθτικό video spot με τεκμθριωμζνα 

ςενάρια ιδεϊν. Απαιτοφνται δφο ςενάρια και ιδζεσ προσ επιλογι ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα 

Αρχι.  Τα ςενάρια των δυο προτάςεων για το video κα παρουςιάηουν με καινοτόμο και δθμιουργικό 

τρόπο τθ ΜΑΜΘ, κα βαςίηονται ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ κινθματογράφθςθσ ι animation, προκειμζνου 

να επιτευχκεί υψθλισ ποιότθτασ αποτζλεςμα και να προςελκφςουν το κοινό-ςτόχο, ϊςτε να 

ςυμμετζχει δυναμικά και μαηικά ςτισ ζρευνεσ. Στο video κα μπορεί να γίνει προςκικθ υποτίτλων, όπου 

είναι αναγκαίο, και μουςικισ ϊςτε να μπορεί να αναρτθκεί τόςο ςε διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ όςο και 

ςε άλλα κανάλια προβολισ.  

Π. 2.5.1. Παράδοςθ video spot  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν παραγωγι εξαιρετικισ ποιότθτασ video spot για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

τθσ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ για τθ ΜΑΜΘ.  

 

ΓΙΑ ΣΟ VIDEO SPOT  

Ο Ανάδοχοσ ειδικότερα κα αναλάβει:  

 Τθ ςκθνοκετικι ςφλλθψθ, τθν επιμζλεια και τθν τελειοποίθςθ του ςεναρίου (storyboard). Ο 

Ανάδοχοσ κα υποβάλει για το βίντεο, προ τθσ υλοποίθςθσ, πλιρεσ concept, ςκθνοκετικι 

προςζγγιςθ και story board, για δυο διαφορετικζσ εκδοχζσ, τα οποία κα ελεγχκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία κα κατακζςει τισ δικζσ τθσ παρατθριςεισ και επιςθμάνςεισ εφόςον 

υπάρχουν. Κατόπιν ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει ςτθν ενςωμάτωςθ αυτϊν προκειμζνου να 

οριςτικοποιθκοφν τα video, και να λάβει τθν τελικι ζγκριςθ για ζνα από αυτά ϊςτε να γίνει το 

τελικό μοντάη. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ ςυγγραφι πρωτότυπου ςεναρίου και υποτίτλων αν 

απαιτείται. Το ςενάριο κα ςτθρίηεται ςε τεκμθριωμζνα ςτοιχεία και ςε βαςικζσ αρχζσ του 

μάρκετινγκ και κα ζχει υποςτεί τθν κατάλλθλθ γλωςςικι επιμζλεια.  

 Τθν καλλιτεχνικι και τεχνικι επιμζλεια τθσ όλθσ παραγωγισ. H ςκθνοκεςία, θ επιλογι των χϊρων 

ςτουσ οποίουσ κα πραγματοποιοφνται τα γυρίςματα τθσ παραγωγισ κλπ. αποτελεί ευκφνθ και 

επιλογι του Αναδόχου, ο οποίοσ κα λαμβάνει υπόψθ του τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ όπωσ 

αυτζσ κα του ζχουν δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να 

υποδείξει ςτον Ανάδοχο βελτιϊςεισ ι τροποποιιςεισ ωσ προσ τθν καλλιτεχνικι και τεχνικι 
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επιμζλεια τθσ παραγωγισ (π.χ. αλλαγι, αντικατάςταςθ πλάνων, διόρκωςθ ι αλλαγι τθσ δομισ 

και του κειμζνου κ.λ.π.), τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενςωματϊςει, προκειμζνου να 

προκφψει το τελικό παραδοτζο.  

 Τθν επιμζλεια και ενςωμάτωςθ τίτλων, πλθροφοριακοφ & εικαςτικοφ υλικοφ (γραφικά, λεηάντεσ, 

supers, motion graphics).  

 Τθν επεξεργαςία ςτο studio, Post production, μοντάη με ςυνδυαςμό πλάνων από τα γυρίςματα 

και πλάνων αρχείου ι από τράπεηεσ υλικοφ εφόςον απαιτείται, τελικι κόπια ςε υψθλι ανάλυςθ, 

format:  16:9, audio: stereo.  

 Τθν ανάλυςθ που κα πρζπει να είναι UHD ι HD.  

 Τον υποτιτλιςμό, εκφϊνθςθ και αμοιβζσ εκφωνθτϊν, εφόςον απαιτείται.  

 Τθ δζςμευςθ ότι τα video κα ςυνοδεφονται από παρουςίαςθ (ι/ και ςε μορφι υπότιτλων), κα 

ζχουν μοντζρνα εικαςτικι και κα ζχουν υποςτεί ςφγχρονθ τεχνικι επεξεργαςία, κα περιζχουν τα 

απαραίτθτα λογότυπα και κα υπάρχει υποχρεωτικά αναφορά ςτθν πθγι χρθματοδότθςθσ του 

ζργου. Οι τεχνικζσ που δφναται να χρθςιμοποιθκοφν μεμονωμζνα ι ςυνδυαςτικά ςτο video κα 

είναι: video, time lapse, hyperlapse, λιψεισ με drone, 360ο , ι οποιαδιποτε άλλο τρόπο.  

 Τθν επιμζλεια τθσ μουςικισ επζνδυςθσ ελεφκερθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων για απεριόριςτθ 

χρονικι διάρκεια και ςε κάκε τεχνολογικό μζςο, θ οποία κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 Να κάνει χριςθ του λογοτφπου που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 Τθν υποβολι δειγμάτων ςε DVD ι ςκλθρό δίςκο ςε ανάλυςθ HD. Τθν παράδοςθ ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι ενόσ εξωτερικοφ ςκλθροφ δίςκου που κα περιλαμβάνει όλο το υλικό τoυ video 

spot:  

 ςενάριο  

 το πρωτότυπo υλικό που κα καταγραφεί για το video  

 ψθφιακό αρχείο master ςε ανάλυςθ 4Κ αςυμπίεςτο όπου κα περιλαμβάνεται  

 επίςθσ ζκδοςθ χωρίσ ςπικάη και χωρίσ υπζρκεςθ κειμζνων (supers) για μελλοντικι χριςθ  

 Full HD και HD με τα ςυνιςτϊμενα bitrate του youtube  

 κείμενο ςπικάη  

 τα κείμενα ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι  

 ψθφιακό αρχείο ιχου με τθ μουςικι επζνδυςθ  
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 Τθν υποχρζωςθ να βρίςκεται ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ 

του ζργου, ϊςτε να λαμβάνει περαιτζρω κατευκφνςεισ, οδθγίεσ και διευκρινίςεισ.  

 

 Π.2.6. χεδιαςμόσ outdoor - wrapping για τα λεωφορεία του ΟΑΘ  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για τθν κάλυψθ 

τθσ πίςω όψθσ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) λεωφορείων του ΟΑΣΘ, με ελάχιςτθ διάρκεια δφο (2) 

μινεσ.  

Π. 2.6.1. Προςχζδια outdoor - wrapping για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια για τθν κάλυψθ τθσ πίςω όψθσ των λεωφορείων 

του ΟΑΣΘ. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό διάςταςθσ 250 

εκατοςτά x 250 εκατοςτά περίπου με 12-14 προςαρμογζσ ςε άλλθ διάςταςθ, ανάλογα με τον τφπο των 

λεωφορείων που χρθςιμοποιεί ο ΟΑΣΘ ςε διάφορεσ γραμμζσ. Στο ςυνολικό δθμιουργικό για τθν 

κάλυψθ τθσ πίςω όψθσ των λεωφορείων περιλαμβάνονται επιφάνειεσ εκτυπϊςιμεσ και μθ 

εκτυπϊςιμεσ διαφόρων υλικϊν όπωσ λαμαρίνα και τηάμια.  

Π. 2.6.2. Σελικζσ Μακζτεσ outdoor - wrapping για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια και τισ προςαρμογζσ τουσ ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ 

για τθν κάλυψθ τθσ πίςω όψθσ των λεωφορείων του ΟΑΣΘ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να γίνουν 

τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι μακζτεσ ςτθν τελικι 

μορφι τουσ. Τα τελικά αρχεία μαηί με όλεσ τισ προςαρμογζσ ςτισ άλλεσ διαςτάςεισ κα είναι ςε 

μορφι .eps ανάλυςθσ 400dpi και κλίμακασ 1:10. Επίςθσ, κα πρζπει να υπάρχει διακζςιμο φόντο για 

ξάκριςμα. Θ εκτφπωςθ κα γίνει ςε υλικό one way.  

Π. 2.6.3. Εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ περιεχομζνου επικοινωνίασ outdoor - wrapping για 

τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ του υλικοφ εξωτερικισ 

επζνδυςθσ  για τθν κάλυψθ τθσ πίςω όψθσ των λεωφορείων του ΟΑΣΘ.  Στισ υποχρεϊςεισ του 

Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ ςυντιρθςθ (αντικατάςταςθ) του wrapping ςε περίπτωςθ φκοράσ ι 

βανδαλιςμοφ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ καμπάνιασ. 

 

 Π 2.7  χεδιαςμόσ outdoor- τάςεισ Λεωφορείων.  
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Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για 100 

ςτζγαςτρα αναμονισ επιβατϊν ςτισ ςτάςεισ του Ο.Α.Σ.Θ. Σε κάκε ςτζγαςτρο κα γίνει τοποκζτθςθ τθσ 

διαφθμιςτικισ αφίςασ διάςταςθσ 110 εκατοςτά x 160 εκατοςτά και ςτισ 2 όψεισ τθσ πλευράσ του 

ςτεγάςτρου που είναι κάκετθ ςτθν κυκλοφορία των οχθμάτων.  

Π. 2.7.1. Προςχζδια outdoor- τάςεισ Λεωφορείων  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια τθσ αφίςασ. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ 

γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό των αφιςϊν με τισ κατάλλθλεσ προςαρμογζσ για πικανζσ 

άλλεσ διαςτάςεισ και εφαρμογι με τθ δθμιουργία μακετϊν.  

Π. 2.7.2. Σελικζσ Μακζτεσ outdoor - Στάςεισ Λεωφορείων  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια μακετϊν τθσ αφίςασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε 

να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι μακζτεσ ςτθν 

τελικι μορφι τουσ.  

Π. 2.7.3. Εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ περιεχομζνου επικοινωνίασ outdoor - Στάςεισ 

Λεωφορείων  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ τετράχρωμων αφιςϊν 

ςε 100 ςτάςεισ λεωφορείων. Οι αφίςεσ κα είναι για outdoor εφαρμογι ςε μουςαμά PVC coated, 510 

gr., blockout. Θ εφαρμογι κα γίνει και ςτισ δφο όψεισ του ςτεγάςτρου.  

 

Δράςθ 3: Δθμιουργικά και παραγωγζσ προωκθτικϊν υλικϊν ταυτότθτασ τθσ καμπάνιασ 

 Π.3.1. χεδιαςμόσ USB Memory Stick με ςυςκευαςία.  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) USB Memory 

Stick και τθ ςυςκευαςία του ςε κουτί.  

Π. 3.1.1. Προςχζδια USB Memory Stick με ςυςκευαςία  

O Ανάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια USB Memory Stick και τισ διακζςιμεσ ςυςκευαςίεσ 

ςε κουτί. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό και τθν εφαρμογι 

αυτοφ ςτθ μία όψθ του USB Memory Stick.  
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Π. 3.1.2. Σελικζσ Μακζτεσ USB Memory Stick με ςυςκευαςία  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια μακετϊν του USB Memory Stick και τθσ 

ςυςκευαςίασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ 

ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι μακζτεσ ςτθν τελικι μορφι τουσ.  

Π. 3.1.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι USB Memory Stick με ςυςκευαςία  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ και παραγωγι 50 USB Memory Stick, USB 3 

ςυμβατι και με προθγοφμενεσ εκδόςεισ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 8 GΒ με εκτφπωςθ μεταξοτυπίασ 

ςτθ μια όψθ του USB Memory Stick και τθσ αντίςτοιχθσ ςυςκευαςίασ.  

 

 Π.3.2 χεδιαςμόσ καπζλου τφπου Jockey.  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για καπζλο τφπου 

Jockey από βαμβάκι ι ςυνκετικό φφαςμα.  

Π. 3.2.1. Προςχζδια καπζλου τφπου Jockey  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια καπζλου τφπου Jockey. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ 

γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό και τθν εφαρμογι αυτοφ ςτο εμπρόςκιο τμιμα του καπζλου 

τφπου Jockey.  

Π. 3.2.2. Σελικζσ Μακζτεσ καπζλου τφπου Jockey  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια μακετϊν του καπζλου τφπου jockey ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα 

υποβλθκοφν οι μακζτεσ ςτθν τελικι μορφι τουσ.  

Π. 3.2.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι καπζλου τφπου Jockey  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ και παραγωγι 150 καπζλων τφπου jockey με 

εκτφπωςθ μεταξοτυπίασ, ι ςτάμπα βινυλίου ι κζντθμα 3 χρωμάτων.  

 

 Π.3.3 χεδιαςμόσ κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard.  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για κορδόνι 
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λαιμοφ Lanyard.  

Π. 3.3.1. Προςχζδια κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard. Ο Ανάδοχοσ κα 

αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό ςτθ μια όψθ του κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard 80 

εκατοςτά x 1,5 εκατοςτά με γάντηο και διάφανθ κικθ badge PVC 10 εκατοςτά x 8 εκατοςτά.  

Π. 3.3.2. Σελικζσ Μακζτεσ κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι 

μακζτεσ ςτθν τελικι μορφι τουσ.  

Π. 3.3.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ και παραγωγι 300 κορδονιϊν λαιμοφ Lanyard με 

εκτφπωςθ ςτθ μια όψθ.  

 

 Π.3.4 χεδιαςμόσ κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για κάρτα 

ζνκεςθσ ςτο badge του κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard.  

Π. 3.4.1. Προςχζδια κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge. Ο Ανάδοχοσ κα 

αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό ςτθ μια όψθ τθσ κάρτασ ζνκεςθσ ςτθ διάφανθ 

κικθ badge.  

Π. 3.4.2. Σελικζσ Μακζτεσ κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια τθσ κάρτασ ζνκεςθσ ςτθ διάφανθ κικθ badge 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα 

υποβλθκοφν οι μακζτεσ ςτθν τελικι μορφι τουσ.  

Π. 3.4.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ και παραγωγι 300 καρτϊν ζνκεςθσ ςτθ διάφανθ 
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κικθ badge με εκτφπωςθ ςτθ μια όψθ.  

 

 Π.3.5 χεδιαςμόσ ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ.  

Ρεριλαμβάνει το ςχεδιαςμό του απαραίτθτου δθμιουργικοφ (Design & Development) για διαφθμιςτικό 

πλαςτικό ςτυλό διαρκείασ με μελάνθ και καπάκι.  

Π. 3.5.1. Προςχζδια ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ  

O Aνάδοχοσ κα κλθκεί να υποβάλει δφο προςχζδια ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ με καπάκι. Ο Ανάδοχοσ 

κα αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια και το δθμιουργικό για τθ εφαρμογι λογοτφπου και μθνφματοσ 

ςτο ςτυλό διαρκείασ.  

Π. 3.5.2. Σελικζσ Μακζτεσ ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει προσ ζγκριςθ τα προςχζδια του ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκοφν οι 

μακζτεσ ςτθν τελικι μορφι τουσ.  

Π. 3.5.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν επιμζλεια, εκτφπωςθ και παραγωγι 13.000 πλαςτικϊν ςτυλό διαρκείασ 

με μελάνθ και καπάκι με εκτφπωςθ μεταξοτυπίασ 2 χρωμάτων.  

 

Δράςθ 4: Διαφθμιςτικι προβολι ςτο Διαδίκτυο  

 Π.4 Πρόταςθ υλοποίθςθσ καμπάνιασ οnline ςε Εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να υποβάλει πρόταςθ υλοποίθςθσ για τθν online καμπάνια με ελάχιςτθ 

διάρκεια δυο (2) μινεσ ςε Εκνικά ΜΜΕ ςτο διαδίκτυο, θ οποία κα εγκρίνεται κάκε φορά από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. Θ πρόταςθ υλοποίθςθσ κα ςυνοδεφεται με αναλυτικι περιγραφι τθσ, τεκμθρίωςθ 

τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ, ανάλυςθ του κόςτουσ, προδιαγραφζσ παραδοτζων, χρονοδιάγραμμα, 

μζςα υλοποίθςθσ και άλλεσ αναγκαίεσ κατά περίπτωςθ λεπτομζρειεσ, κακϊσ και τθν αναμενόμενθ 

αποτελεςματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ ενζργειασ μετροφμενθ με ποςοτικοποιθμζνα κριτιρια. Για 

κάκε πρόταςθ ο Ανάδοχοσ κα αναγράφει και το κόςτοσ τθσ ενζργειασ βάςει τθσ οικονομικισ του 

προςφοράσ προσ ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 87 από 134 

Π.4.1 Τλοποίθςθ καμπάνιασ οnline ςε Εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ  

Ρεριλαμβάνει τθ διαφθμιςτικι προβολι με video spots ςε εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ με ελάχιςτθ διάρκεια δυο (2) μινεσ.  

Π.4.2 Διαφθμιςτικι προβολι με ψθφιακζσ καταχωριςεισ web banners ςε εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να υλοποιιςει τθ διαφθμιςτικι προβολι με ψθφιακζσ καταχωριςεισ web 

banners για τον Ελλθνικό τοπικό Τφπο ςτο Διαδίκτυο. Συγκεκριμζνα, κα αναλάβει να υλοποιιςει τθν 

προβολι τθσ ΜΑΜΘ ςε διαδικτυακά Μζςα και κα προχωριςει ςε καταχωριςεισ με banner. 

Συγκεκριμζνα:  

Web banner για θλεκτρονικζσ καταχωρίςεισ ςε διαςτάςεισ που κα προςδιοριςτοφν από διαδικτυακά 

Μζςα που κα επιλεγοφν ςφμφωνα με το αναλυτικό πλάνο δθμοςιότθτασ. Τα παραδοτζα αρχεία κα 

είναι jpg, png ι gif και με ανάλυςθ 72 dpi ι το αρχείο που κα ηθτθκεί από το Μζςο. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ 

κα παραδϊςει το υλικό και ςε ανοιχτά αρχεία .tif ι .ai ςε ξεχωριςτοφσ φακζλουσ μαηί με το αρχείο των 

γραμματοςειρϊν και των φωτογραφιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και ςε χαμθλότερα 

αρχεία .jpg για εφκολθ προεπιςκόπθςθ. .  

Π.4.3 Διαφθμιςτικι προβολι με video spots ςε εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να υλοποιιςει τθ διαφθμιςτικι προβολι με video spots ςε εκνικά 

διαδικτυακά ΜΜΕ. Θ διαφθμιςτικι καμπάνια κα περιλαμβάνει τθν προβολι τθσ ΜΑΜΘ ςφμφωνα με 

το αναλυτικό τεκμθριωμζνο πλάνο δθμοςιότθτασ που εκπονικθκε. Για τθν επίτευξθ των μζγιςτων 

αποτελεςμάτων προβλζπεται θ παρουςία ςε ελλθνικά μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ που αςκοφν επιρροι και διαμορφϊνουν τθν κοινι γνϊμθ. Θ διαφθμιςτικι 

καμπάνια κα πρζπει να ζχει υλοποιθκεί ςτο χρόνο που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

 

Δράςθ 5: Διοργάνωςθ Συνζντευξθσ Τφπου  

Π.5 Οργάνωςθ εκδιλωςθσ εναρκτιριασ ςυνζντευξθσ Σφπου ςτθ Θεςςαλονίκθ  

Θ Δράςθ αφορά τθ διοργάνωςθ μίασ εναρκτιριασ ςυνζντευξθσ Τφπου ςτθ Θεςςαλονίκθ για πενιντα 

(50) άτομα διάρκειασ μίασ (1) θμζρασ και τθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλου χϊρου ςε κεντρικό ςθμείο τθσ 

πόλθσ ι εναλλακτικά εντόσ των εγκαταςτάςεων του Μετρό Θεςςαλονίκθσ. Ρροβλζπεται θ ενοικίαςθ 

του απαιτοφμενου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ για τθν εκδιλωςθ (φωτιςμόσ, υπολογιςτισ, projector, οκόνθ 

προβολισ, θχθτικό ςφςτθμα, podium) αν δεν παρζχεται από το ξενοδοχείο. Στθν περίπτωςθ που θ 
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εκδιλωςθ φιλοξενθκεί εντόσ των εγκαταςτάςεων του Μετρό Θεςςαλονίκθσ πζρα από τθν ενοικίαςθ 

του απαιτοφμενου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει να προβλεφκεί και θ ενοικίαςθ καρεκλϊν, επίπλων και 

εξοπλιςμοφ catering.  

Π.5.1 Πρόταςθ υλοποίθςθσ Εκδιλωςθσ Εναρκτιριασ υνζντευξθσ Σφπου ςτθ Θεςςαλονίκθ  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει πρόταςθ υλοποίθςθσ τθσ εκδιλωςθσ ςυνζντευξθσ Τφπου, θ οποία κα 

εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ πρόταςθ υλοποίθςθσ κα ςυνοδεφεται με αναλυτικι περιγραφι 

τθσ εκδιλωςθσ θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνει:  

 Επιλογι του χϊρου διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ Τφπου, χρονοδιάγραμμα ομιλιϊν του 

ςυντονιςτι και των ομιλθτϊν, μζριμνα για τα οπτικοακουςτικά και θχθτικά μζςα που κα 

απαιτθκοφν και τθν τυχόν γραμματειακι υποςτιριξθ.  

 Καταγραφι του υλικοφ ενθμζρωςθσ (press kit) που κα διανεμθκεί και προετοιμαςία του.  

 Σχεδιαςμό θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςτθν εκδιλωςθ. (περί τισ 10 θμζρεσ πριν)  

 Σχεδιαςμό Template (Power Point) Ραρουςίαςθσ.  

 Ραραγωγι των φακζλων με το ενθμερωτικό υλικό. (περί τισ 10 θμζρεσ πριν)  

 Αποςτολι πρόςκλθςθσ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ.  

 Επικοινωνία με τουσ εκπροςϊπουσ των προςκεκλθμζνων φορζων για να επιβεβαιωκεί θ 

προςζλευςι τουσ (2-3 θμζρεσ πριν).  

 Επικοινωνία με τουσ προςκεκλθμζνουσ δθμοςιογράφουσ για να επιβεβαιωκεί θ προςζλευςι 

τουσ (2 θμζρεσ πριν).  

 Ζλεγχοσ του χϊρου διεξαγωγισ τθσ ςυνζντευξθσ, του ιχου, τθσ διάταξθσ των επίπλων (1 θμζρα 

πριν).  

 Διάλειμμα για καφζ με ςνακσ για πενιντα (50) άτομα  

 Φωτογραφικι κάλυψθ και βιντεοςκόπθςθ τθσ εκδιλωςθσ  

Σθμειϊνεται ότι τα κόςτθ ενοικίαςθσ αίκουςασ και εξοπλιςμοφ, φωτογράφθςθσ, βιντεοςκόπθςθσ, 

catering κλπ βαραίνουν τον Ανάδοχο. 

 

Απολογιςτικι ζκκεςθ για κάκε Δράςθ  

Ο Ανάδοχοσ για κάκε επικοινωνιακι ενζργεια κα πρζπει να υποβάλει ζκκεςθ απολογιςμοφ με 

αναλυτικι περιγραφι των αποτελεςμάτων τθσ και των απαραίτθτων αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

υλοποίθςθσ.  





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 

 ηος Μεηπό Θεζζαλονίκηρ ηηρ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

RFP-395/21 

Α.Σ. 108304 

 

 

                                                                                        Σελίδα 89 από 134 

Συνολικά ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ ότι:  

 Ο ςχεδιαςμόσ όλων των μακετϊν πρζπει να αποτυπϊνει τθν κεντρικι ιδζα προβολισ τθσ 

ΜΑΜΘ.  

 Θ παράδοςθ όλων των τελικϊν αρχείων κα γίνει ςε ψθφιακι μορφι υψθλισ ανάλυςθσ 

κατάλλθλθ για επεξεργαςία, προςαρμογι, εκτφπωςθ και χριςθ ςε θλεκτρονικά μζςα.  

 Ο τρόποσ ςφνκεςθσ και ςχεδίαςθσ του διαφθμιςτικοφ υλικοφ κα αποτυπϊνει τθν κεντρικι ιδζα 

προβολισ τθσ ΜΑΜΘ. Τα κείμενα κα πρζπει να προβάλλουν με ςαφι και περιγραφικό τρόπο 

τθν ταυτότθτα τθσ ΜΑΜΘ. Το γραφιςτικό φφοσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι 

ςυγκεκριμζνθσ αιςκθτικισ με ςτόχο τθν αναγνωριςιμότθτα του προϊόντοσ.  

 Το δθμιουργικό που κα παραδοκεί (τελικζσ μακζτεσ, ςχζδια και ψθφιακά αρχεία) κα πρζπει να 

είναι ζτοιμο για αναπαραγωγι και πλιρωσ επεξεργάςιμο για μελλοντικι χριςθ.  

 Οι μακζτεσ κα πρζπει να ζχουν ενιαία αιςκθτικι, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ομοιογζνεια ςτθν 

παρουςίαςθ τθσ ΜΑΜΘ και το φφοσ και ο ςχεδιαςμόσ τουσ (layout) να εκφράηουν τθν 

επικυμθτι εικόνα.  

 Ρρζπει να τθρθκοφν οι γενικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ περί δθμοςιότθτασ 

όπωσ αυτζσ προκφπτουν ςτον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 και εφαρμόηεται ςε όλα 

τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα που ςυγχρθματοδοτοφνται. 

 Θ ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι είναι υποχρεωτικι ςε όλα τα ςτάδια του ςχεδιαςμοφ 

και τθσ οριςτικοποίθςθσ των διαφθμιςτικϊν υλικϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να υποβάλει 

προςχζδια των δθμιουργικϊν πριν τθν οριςτικοποίθςθ τουσ για ζλεγχο και ζγκριςθ τουσ από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 Θ παράδοςθ όλων των μακετϊν κα γίνει ςε εξωτερικοφσ ςκλθροφσ δίςκουσ.  

 

4. ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Δράςθ 1. Ραροχι υπθρεςιϊν ςτρατθγικισ επικοινωνίασ και ςχεδιαςμοφ καμπάνιασ 

 Π.1. χεδιαςμόσ τθσ καμπάνιασ και αναλυτικό πρόγραμμα δθμοςιότθτασ.  

 Π.1.1. Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δθμοςιότθτασ  

 Π.1.2. Σελικό Πρόγραμμα Δθμοςιότθτασ (Media Plan) για τθ διαφθμιςτικι προβολι ςε 

διαδικτυακά ΜΜΕ και outdoor ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ.  
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Δράςθ 2: Δθμιουργικά και παραγωγζσ διαφθμιςτικϊν υλικϊν ταυτότθτασ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

τθσ καμπάνιασ  

 Π.2.1 χεδιαςμόσ ταυτότθτασ, διαφθμιςτικϊν υλικϊν και εφαρμογϊν ταυτότθτασ τθσ καμπάνιασ 

για τα ζντυπα και ψθφιακά μζςα επικοινωνίασ. 

 Π.2.1.1 Προςχζδια μακετϊν διαφθμιςτικοφ υλικοφ  

 Π.2.1.2 Σελικζσ Μακζτεσ Διαφθμιςτικοφ Τλικοφ  

 Π.2.2 χεδιαςμόσ αφιςϊν.  

 Π.2.2.1. Προςχζδια μακετϊν αφίςασ  

 Π.2.2.2. Σελικζσ Μακζτεσ Αφιςϊν  

 Π.2.2.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι και τοποκζτθςθ Αφιςϊν  

 Π.2.3 χεδιαςμόσ εντφπου.  

 Π.2.3.1. Προςχζδια εντφπου  

 Π.2.3.2. Σελικζσ Μακζτεσ Εντφπου  

 Π.2.3.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι Εντφπου και διανομι ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςφμφωνα με το 

διαφθμιςτικό πλάνο 

 Π.2.4. χεδιαςμόσ Folder.  

 Π. 2.4.1. Προςχζδια Folder  

 Π. 2.4.2. Σελικζσ Μακζτεσ Folder  

 Π. 2.4.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι Folder  

 Π.2.5. Video spot / Παράδοςθ προτάςεων για 2 εναλλακτικά ςενάρια  

 Π. 2.5.1. Παράδοςθ video spot  

 Π.2.6. χεδιαςμόσ outdoor - wrapping για τα λεωφορεία του ΟΑΘ  

 Π. 2.6.1. Προςχζδια outdoor - wrapping για τα λεωφορεία του ΟΑΘ  
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 Π. 2.6.2. Σελικζσ Μακζτεσ outdoor - wrapping για τα λεωφορεία του ΟΑΘ 

 Π.2.6.3.  Εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ περιεχομζνου επικοινωνίασ outdoor- wrapping 

για τα λεωφορεία του ΟΑΘ 

 Π.2.7. χεδιαςμόσ outdoor- τάςεισ Λεωφορείων.  

 Π. 2.7.1. Προςχζδια outdoor- τάςεισ Λεωφορείων  

 Π. 2.7.2. Σελικζσ Μακζτεσ outdoor - τάςεισ Λεωφορείων  

 Π. 2.7.3. Εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ περιεχομζνου επικοινωνίασ outdoor - τάςεισ 

Λεωφορείων  

 

Δράςθ 3: Δθμιουργικά και παραγωγζσ προωκθτικϊν υλικϊν ταυτότθτασ τθσ καμπάνιασ 

 Π.3.1. χεδιαςμόσ USB Memory Stick με ςυςκευαςία.  

 Π. 3.1.1. Προςχζδια USB Memory Stick με ςυςκευαςία  

 Π. 3.1.2. Σελικζσ Μακζτεσ USB Memory Stick με ςυςκευαςία  

 Π. 3.1.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι USB Memory Stick με ςυςκευαςία  

 Π.3.2 χεδιαςμόσ καπζλου τφπου Jockey.  

 Π. 3.2.1. Προςχζδια καπζλου τφπου Jockey  

 Π. 3.2.2. Σελικζσ Μακζτεσ καπζλου τφπου Jockey  

 Π. 3.2.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι καπζλου τφπου Jockey  

 Π.3.3 χεδιαςμόσ κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard.  

 Π. 3.3.1. Προςχζδια κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard  

 Π. 3.3.2. Σελικζσ Μακζτεσ κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard  

 Π. 3.3.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι κορδονιοφ λαιμοφ Lanyard  

 Π.3.4 χεδιαςμόσ κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  
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 Π. 3.4.1. Προςχζδια κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  

 Π. 3.4.2. Σελικζσ Μακζτεσ κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  

 Π. 3.4.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι κάρτασ ζνκεςθσ ςτο badge  

 Π.3.5 χεδιαςμόσ ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ.  

 Π. 3.5.1. Προςχζδια ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ  

 Π. 3.5.2. Σελικζσ Μακζτεσ ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ  

 Π. 3.5.3. Εκτφπωςθ και Παραγωγι ςτυλό διαρκείασ μελάνθσ  

 

Δράςθ 4: Διαφθμιςτικι προβολι ςτο Διαδίκτυο  

 Π.4 Πρόταςθ υλοποίθςθσ καμπάνιασ οnline ςε Εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ  

 Π.4.1 Τλοποίθςθ καμπάνιασ οnline ςε Εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ  

 Π.4.2 Διαφθμιςτικι προβολι με ψθφιακζσ καταχωριςεισ web banners ςε εκνικά διαδικτυακά 

ΜΜΕ  

 Π.4.3 Διαφθμιςτικι προβολι με video spots ςε εκνικά διαδικτυακά ΜΜΕ  

 

Δράςθ 5: Διοργάνωςθ Συνζντευξθσ Τφπου  

 Π.5 Οργάνωςθ εκδιλωςθσ εναρκτιριασ ςυνζντευξθσ Σφπου ςτθ Θεςςαλονίκθ  

 Π.5.1 Πρόταςθ υλοποίθςθσ Εκδιλωςθσ Εναρκτιριασ υνζντευξθσ Σφπου ςτθ Θεςςαλονίκθ  
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ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ κα ςυγχρθματοδοτθκεί από τθν Τεχνικι Συνδρομι Ταμείου Συνοχισ του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ "Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ", ΕΣΡΑ 

2014-2020. 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ –  Ποςό φμβαςθσ ςε ευρϊ 

 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (140.000,00 

€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Οι διαγωνιηόμενοι κα ςυντάξουν και υποβάλλουν τθν 

Οικονομικι τουσ Ρροςφορά βάςει τθσ παραπάνω εκτιμϊμενθσ αξίασ, θ οποία είναι δεςμευτικι και δεν 

επιτρζπεται ςτουσ Διαγωνιηομζνουσ να τθν υπερβοφν επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Επιςθμαίνεται, ότι το ποςό τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μεταξφ του Αναδόχου και τθσ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν τριάντα ζξι χιλιάδων (136.000,00€) ευρϊ (+) το κόςτοσ 

Δράςθσ 1 (Στρατθγικι Επικοινωνίασ ςχεδιαςμόσ τθσ καμπάνιασ και αναλυτικό πρόγραμμα 

δθμοςιότθτασ), όπωσ προκφπτει από τθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου + ΦΡΑ = Τελικό ποςό 

ςφμβαςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 

EΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ) ……………………………………………………………………………………../  

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτοντοσ Φορζα1) 

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

(Διεφκυνςθ Ανακζτοντοσ Φορζα2) 

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

Εγγφθςθ μασ υπ’αρικμ. ……………….. ποςοφ ……………………..…………….    ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ 

………………………………………...…4  υπζρ  του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: 

(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ................................... ……………………………….. , ΑΦΜ: ....................... 

(διεφκυνςθ) .........................………………………,  

ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+:  

(πλιρθ επωνυμία) ….................................................... ………………..………………, ΑΦΜ: ........................ 

(διεφκυνςθ) ................................…………………,  

ι 

                                                           

1 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό 

αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.  

4 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ+: των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ....................................................................................................., ΑΦΜ: .................... 

…………………….(διεφκυνςθ) .......................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) .................................................................................................., ΑΦΜ: .................... 

…………………….(διεφκυνςθ) .......................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ...................................................................................................., ΑΦΜ: .................... 

…………………….(διεφκυνςθ) .......................... 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό) ..................... 

Διακιρυξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ 

ςφμβαςθσ) ..………………………………….............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………”. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ 

(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’ αυτισ 

κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ κατά το 

ελλθνικό δίκαιο. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ  Υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1) ................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2 ................................ 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των  

 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ................... ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) .................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ) 

 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό) ........................ Διακιρυξθ τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε.. 

 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.  

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’ αυτισ 

κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ κατά το 

ελλθνικό δίκαιο. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ-ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΔΘΛΩΣΘΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΧΑΑΚΤΘΑ 

 

ΔΘΛΩΣΘ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΘΣ  

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ 

 

Θ Αττικό Μετρό Α.Ε. ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθ επεξεργαςίασ, το φυςικό πρόςωπο που 

υπογράφει τθν Αίτθςθ Συμμετοχισ ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για 

λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:  

 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτον Φάκελο 

Ρροςφοράσ, ο οποίοσ υποβάλλεται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, 

από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Διαγωνιηομζνου.  

 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 

ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και για τθν 

ενθμζρωςθ του Διαγωνιηόμενου ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ του υποβλθκζντοσ Φακζλου Ρροςφοράσ.  

 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω υπό I παραγράφου δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ 

τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.  
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(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

 

IV. Τα δεδομζνα τθσ ανωτζρω υπό I παραγράφου κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) ετϊν από 

τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ του Φακζλου Ρροςφοράσ ι, αναφορικά με τον Ανάδοχο, για χρονικό 

διάςτθμα είκοςι (20) ετϊν από τθν λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα 

προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται.  

 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Διαγωνιηόμενου, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο 

δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ που αναφζρονται ςτθν Ρρόςκλθςθ. 

 

VI. H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 

ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από 

οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.  

 

VΙΙ. Αφοφ ενθμερϊκθκα για τα ανωτζρω, παρζχω τθν ανεπιφφλακτθ ςυγκατάκεςι μου για τθν 

επεξεργαςία των ανωτζρω δεδομζνων μου προςωπικοφ χαρακτιρα για όλουσ τουσ ςκοποφσ που 

αναφζρονται ςτθν υπό ΙΙ παράγραφο του παρόντοσ.  

 

Θ ανωτζρω ςυγκατάκεςι μου ιςχφει για κάκε εφεξισ ςχζςθ μου με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και 

ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ που ανακθρυχκϊ Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

(Τόποσ) (Θμερομθνία) 

 

Υπογραφι 





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ- ΡΙΝΑΚΕΣ ΕΓΩΝ –ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Α/Α ΦΟΕΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΘΣ  

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

(από – ζωσ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΓΟΥ (€) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

        

        

 

ΦΟΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα, Κφριοσ του ζργου, Ρροϊςτάμενθ Αρχι, 

Δ/νουςα Υπθρεςία) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ:                  (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναγράφεται ς’ αυτιν) 

ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται ςυνοπτικι περιγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ζργου, 

κατά τρόπο που να προκφπτει ςαφϊσ το αντικείμενο και να είναι δυνατόν θ 

Επιτροπι να το αξιολογιςει εάν καλφπτει ι όχι τισ απαιτιςεισ τθσ 

προκιρυξθσ).    

ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ: (Τίκεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ 

τθσ ςφμβαςθσ)  

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: (Αναγράφεται ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου)   

ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΕΓΟ: (Αναγράφεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ του αναδόχου και θ τελικι 

προκφπτουςα αμοιβι του) 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
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ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: (Αναγράφεται το είδοσ του πιςτοποιθτικοφ που υποβάλλεται: π.χ. Βεβαίωςθ 

Εργοδότθ, Εγκριτικι απόφαςθ, Υ.Δ. υποψθφίου κ.λπ., ςφμφωνα με τθ 

Διακιρυξθ) 

   (Τόποσ – Θμερομθνία) 

   Σφραγίδα – Υπογραφι 

   Νομίμου Εκπροςϊπου 

 

Ραρατθριςεισ: 

1. Ο κατάλογοσ ςυμπλθρϊνεται με αντιπροςωπευτικζσ ςυμβάςεισ που ζχει εκτελζςει επιτυχϊσ ο διαγωνιηόμενοσ και 

κρίνει ότι καταδεικνφουν τθν εμπειρία του και τθν κάλυψθ των ςχετικϊν απαιτιςεων τθσ προκιρυξθσ. 

 2. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκλθρωμζνεσ φάςεισ εκπονουμζνων ςυμβάςεων. 





  

  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

1.  Επϊνυμο :   

2.  Πνομα :    

3.  Θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ :    

4.  Υπθκοότθτα :   

5.  Εκπαίδευςθ :  

ΙΔΥΜΑ:    

ΘΜΕΟΜΘΝΚΑ:   

ΡΤΥΧΚΟ:   

(ε περίπτωςθ ςπουδϊν ςε περιςςότερα του ενόσ Ιδρφματα ι περιςςότερα του ενόσ πτυχία ο πίνακασ 

τροποποιείται κατάλλθλα). 

6.  Γλϊςςεσ:   

ΓΛΪΣΣΑ   ΑΝΤΙΛΘΨΘ 
ΡΟΦΟΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ελλθνικά       

    

(Προςτίκενται ι αφαιροφνται ςειρζσ ανάλογα). 

7. Μζλοσ επαγγελματικϊν οργανιςμϊν :  

8.  Ραροφςα κζςθ: (Αναγράφεται θ ςθμερινι απαςχόλθςθ - κζςθ ςε Επιχείρθςθ, Οργανιςμό Δθμοςίου ι 

Ιδιωτικοφ τομζα, ελεφκεροσ επαγγελματίασ κλπ). 
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9.  Ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ: (Αναγράφονται τα ςυνολικά ζτθ πραγματικισ επαγγελματικισ 

εμπειρίασ). 

10.  Κφρια προςόντα:  (Αναγράφονται τα κφρια προςόντα και ικανότθτεσ του ατόμου που προκφπτουν 

από τθν μζχρι ςιμερα επαγγελματικι και άλλθ εμπειρία του). 

11. Επαγγελματικι απαςχόλθςθ:  

(Αναγράφεται θ απαςχόλθςθ ςε όλεσ τισ μζχρι ςιμερα Επιχειριςεισ ι Υπθρεςίεσ ξεκινϊντασ από τθν 

ςθμερινι κζςθ απαςχόλθςθσ. Δίδονται ςτοιχεία όπωσ θ χρονικι διάρκεια παραμονισ ςε κάκε 

διαφορετικι Επιχείρθςθ ι Υπθρεςία ι ενδεχομζνωσ διαφορετικι κζςθ, οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ, 

κ.λπ.). 

Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

Χϊρα: 

Ονομαςία Επιχείρθςθσ – Υπθρεςίασ: 

Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία: 

Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ: 

Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

Χϊρα: 

Ονομαςία Επιχείρθςθσ – Υπθρεςίασ: 

Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία: 

Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ: 

 

12. Εμπειρία ςχετικι με τθν ηθτοφμενθ: 

(Θ αναγραφι ξεκινά από τισ πλζον πρόςφατεσ ςυμβάςεισ. Θ εμπειρία αναφζρεται πάντα ςτο 

εξειδικευμζνο αντικείμενο που καλείται να καλφψει ςφμφωνα με τθν παροφςα προκιρυξθ. 
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ΧΩΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ: 

Από (μινασ/ζτοσ) 

Ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΘΕΣΘ και ΡΕΙΓΑΦΘ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ 

   

   

   

 

13. Λοιπζσ Ρλθροφορίεσ: 

(Αναγράφονται τυχόν λοιπζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ. Ρ.χ. ςυγγραφικό, εκπαιδευτικό, 

ερευνθτικό ζργο και ότι άλλο κρίνει ςκόπιμο ο ςυντάξασ). 

  

 

 

(Τόποσ – Θμερομθνία) 

 

Υπογραφι 

Επιςθμάνςεισ: 

1. Οι επεξθγιςεισ του παρόντοσ υποδείγματοσ κα διαγραφοφν από τουσ ςυντάξαντεσ. 

2. Θ ςφνταξθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων με τα ωσ άνω περιεχόμενα είναι υποχρεωτικι. 

3. Θ μορφοποίθςθ και θ παρουςίαςθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων δφναται να διαφοροποιοφνται από το 

παρόν υπόδειγμα. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3  

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ (Αναγράφεται το όνομα του υποψθφίου αναδόχου φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ θ ονομαςία όλου του 

υποψθφίου ανάδοχου ςχιματοσ) 

Α/Α Εταιρεία 
Ονοματε-

πϊνυμο 
Ειδικότθτα 

Ζτθ 

εργαςιακισ 

πείρασ 

Σχζςθ 

εργαςίασ 

με τθν 

εταιρεία 

Θζςθ ςτο 

ζργο 

Απαςχόλθςθ 

ςτο ζργο 

(μινεσ) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η) (θ) 

        

        

        

Συνολικοί προςφερόμενοι ανκρωπομινεσ  

Επεξιγθςθ ςτθλϊν πίνακα: 

α)  Α/Α: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

β) Εταιρεία: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ (ι του φυςικοφ προςϊπου) με τθν οποία 

ςυνεργάηεται το ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου. 

γ) Ονοματεπϊνυμο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

δ) Ειδικότθτα: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ επαγγελματικι ειδικότθτα του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου 

ανάλογα με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν του. 

ε) Ζτθ εργαςιακισ πείρασ: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται τα ζτθ πραγματικισ εργαςιακισ πείρασ του 

ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν δθλοφμενθ επαγγελματικι ειδικότθτα. 

ςτ)  Σχζςθ εργαςίασ με τθν εταιρεία: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ ςχζςθ εργαςίασ του ςτελζχουσ τθσ 

ομάδασ ζργου με τθν εταιρεία (ι με το φυςικό πρόςωπο) ςφμφωνα με τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 
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(1): Εταίροσ ι μζτοχοσ,  

(2): Υπάλλθλοσ ι μόνιμοσ ςυνεργάτθσ με ςφμβαςθ ζργου 

(3): Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. 

η) Θζςθ ςτο ζργο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται οι αρμοδιότθτεσ/κακικοντα του ςτελζχουσ ςτο ζργο. 

θ) Απαςχόλθςθ ςτο ζργο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται οι προςφερόμενοι ανκρωπομινεσ του ςτελζχουσ 

ςτο ζργο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ     

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφται να υποβάλλουν μια ακροιςτικι προςφορά ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ για όλα τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ 

Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, παράγραφοσ 2 και να ςυμπλθρϊςουν ςυνοδευτικά το παρακάτω 

υπόδειγμα.   

θμειϊνεται ότι: Σο τελικό προϊόν του εγγράφου που ςασ δίνουμε ςτο Τπόδειγμα Οικονομικισ 

Προςφοράσ κα πρζπει να αναπαράγεται επακριβϊσ και ςτθν πλατφόρμα του ΕΗΔΗ.  

 

Σθμειϊνεται ότι το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ ζχει ςυνταχκεί με γνϊμονα τθν πλθρζςτερθ 

εκτζλεςθ του ζργου.  

Για τισ Ενζργειεσ όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί παρακάτω το τελικό ποςό τθσ 

Σφμβαςθσ κα ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν τριάντα ζξι χιλιάδων (136.000,00€) ευρϊ (+) το κόςτοσ Δράςθσ 

1 (Στρατθγικι Επικοινωνίασ ςχεδιαςμόσ τθσ καμπάνιασ και αναλυτικό πρόγραμμα δθμοςιότθτασ), όπωσ 

προκφπτει από τθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου + ΦΡΑ = Τελικό ποςό ςφμβαςθσ. 

Ωςτόςο, οι προςφζροντεσ προκειμζνου να πραγματοποιθκεί υπολογιςμόσ τθσ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ τουσ και ςφγκριςθ μεταξφ των οικονομικϊν προςφορϊν που κα υποβλθκοφν, κα δθλϊςουν ςτθν 

Οικονομικι Ρροςφορά τθν αμοιβι τουσ επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των Ενεργειϊν, όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί, που κα αφορά ςτθν αμοιβι τουσ.   

Εν ςυνεχεία κα υπολογίςουν το ποςό που προκφπτει μετά τθν εφαρμογι του ποςοςτοφ επί τοισ εκατό επί τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, το οποίο κα αφορά ςτθν αμοιβι τουσ, προκειμζνου να προςδιορίςουν τθ 

ςυνολικι τουσ οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν υπόδειγμα οικονομικισ 

προςφοράσ.   

Οι προςφζροντεσ καλοφνται να μελετιςουν τα παρακάτω ζντυπα και να υποβάλλουν υποχρεωτικά 

ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ που αποτελείται από τα ζντυπα Α, Β, Γ και Δ. 
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ΕΝΤΥΡΟ Α 

Ζντυπο Ρροςδιοριςμοφ ποςοςτοφ αμοιβισ ανά κατθγορία ενζργειασ 

1. Για τθ Στρατθγικι Επικοινωνίασ, τo Σχεδιαςμό τθσ Καμπάνιασ και το Αναλυτικό Ρρόγραμμα 

Δθμοςιότθτασ τθσ Δράςθσ 1, προχπολογιςμοφ 4.000,00 € άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι του προςφζροντοσ 

υποψιφιου αναδόχου κα ανζρχεται ςε ποςό  …… ............ ευρϊ (…€) *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ+ 

επί του αρχικοφ προχπολογιςμοφ άνευ ΦΡΑ.  

2. Για τισ πάςθσ φφςεωσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ και παραγωγζσ τθσ Δράςθσ 2 και τθσ Δράςθσ 3 που 

αναλαμβάνονται από τρίτουσ, προχπολογιςμοφ 86.000,00 € άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι του προςφζροντοσ 

υποψιφιου Αναδόχου κα ανζρχεται ςε ποςοςτό …… (…)% *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ+ επί του 

αρχικοφ προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε ευρϊ *ολογράφωσ 

και αρικμθτικϊσ με ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ.  

Για τισ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το ςχετικό –

εγκεκριμζνο κάκε φορά από τθν Αττικό Μετρό Α.Ε. - κόςτοσ χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου. 

3. Για τισ πάςθσ φφςεωσ ενζργειεσ προβολισ ςτα διαδικτυακά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) τθσ 

Δράςθσ 4, που αναλαμβάνονται από τρίτουσ, προχπολογιςμοφ 44.000,00€ άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι του 

προςφζροντοσ υποψιφιου Αναδόχου, κα ανζρχεται ςε ποςοςτό …………….… (…)% *ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε 

ευρϊ *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ με ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ και κατόπιν τθσ 

ζκπτωςθσ από τον επίςθμο τιμοκατάλογο του Μζςου. 

Για τισ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το ςχετικό –  

εγκεκριμζνο κάκε φορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι – κόςτοσ χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου. 

4. Για τισ ενζργειεσ τθσ Συνζντευξθσ Τφπου τθσ Δράςθσ 5, που αναλαμβάνονται από τρίτουσ, 

προχπολογιςμοφ 6.000,00 € άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι του προςφζροντοσ Υποψιφιου Αναδόχου) κα 

ανζρχεται ςε ποςοςτό …… ............(…)% *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ 

προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε ευρϊ *ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ με ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ. 

      Για τον διαγωνιηόμενο 

      ……………………………………………………. 

      Σφραγίδα και Υπογραφι 
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ΕΝΤΥΡΟ Β 

ΡΙΝΑΚΑΣ / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Ομάδα Α. Ζντυπα & Λοιπά Υλικά ΤΙΜΘ* (ΕΥΩ) ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

Μακζτα ενθμερωτικοφ φυλλαδίου διπλισ όψθσ Α4  

Μακζτα folder για ζντυπα Α4  

branding (λογότυπο, κεντρικό μινυμα)  

Μακζτα αναμνθςτικϊν / διαφθμιςτικϊν 

(USB memory stick, καπζλο, badge με κορδόνι 

λαιμοφ, ςτυλό) 

 

Σφνολο Ομάδασ Α.  

Ομάδα Β. Οπτικοακουςτικά Μζςα  

Σενάριο για video spot  

Σφνολο Ομάδασ Β.  

Ομάδα Γ. Indoor/Outdoor - ΜΜΜ  

Μακζτα δθμιουργικοφ αφίςασ 1.10Χ1.60 ςτάςθσ 

λεωφορείου  

 

Μακζτα αφίςασ 35Χ50 για μζςα ςτα λεωφορεία  

Μακζτα δθμιουργικοφ για «εξωτερικι εμφάνιςθ» 

λεωφορείου ΟΑΣΘ 

 

Σφνολο Ομάδασ Γ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΡΟΥ Β ΑΘΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ 

 

Οι παραπάνω τιμζσ αναφζρονται ςε μία μονάδα μζτρθςθσ για το κάκε είδοσ (π.χ. 1 αφίςα, 1 πινακίδα, 1 ςενάριο κλπ.) 

και για όλα τα είδθ δθμιουργικϊν εργαςιϊν. Οι παραπάνω τιμζσ κα εφαρμόηονται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ. 

Οι παραπάνω τιμζσ δεν αναπροςαρμόηονται για οιονδιποτε λόγο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, δοκζντοσ ότι ο 

ανάδοχοσ κεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ωσ ενδεχόμενο και τον αποδζχεται. 
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Ρροςοχι : Στθν περίπτωςθ που κάποιεσ από τισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπλθρωκοφν από τον διαγωνιηόμενο, θ Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά τα κενά κζτοντασ τισ αντίςτοιχεσ υψθλότερεσ τιμζσ - ςτθν 

εκάςτοτε μθ ςυμπλθρωμζνθ κατθγορία - από τισ υπόλοιπεσ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων. 

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον επιλεγζντα Ανάδοχο, ο Τιμοκατάλογοσ για τισ κατθγορίεσ που ενδεχομζνωσ δεν 

κα ζχουν ςυμπλθρωκεί κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κα ολοκλθρωκεί με τθν προςκικθ ςτα κενά των φκθνότερων 

τιμϊν από το ςφνολο των προςφορϊν. 

Για τον διαγωνιηόμενο 

 

      ……………………………………………………. 

Σφραγίδα και υπογραφι
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ΕΝΤΥΡΟ Γ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

Βιντεοςκόπθςθ roadshows - Ραραγωγι video spot ΤΙΜΘ* (ΕΥΩ) ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

Ραραγωγι διαδικτυακοφ video spot   

Ραραγωγι/Εκτφπωςθ ενδεικτικϊν εντφπων & διαφθμιςτικοφ – 

προωκθτικοφ υλικοφ 

 

Ενθμερωτικό φυλλάδιο διπλισ όψθσ Α4, 4/χρωμo, 135gr velvet  

Folder για ζντυπα Α4, 4/χρωμία, α’ όψθ πλαςτικοποιθμζνθ  

Εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ αφίςασ 1.10Χ1.60 για τα ςτζγαςτρα 
ΟΑΣΘ 

 

Εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ αφίςασ 35Χ50 για μζςα ςτα 
λεωφορεία ΟΑΣΘ, 4/χρωμθ,150gr velvet 

 

Εκτφπωςθ, παραγωγι και τοποκζτθςθ εξωτερικισ εμφάνιςθσ λεωφορείων 
ΟΑΣΘ 

 

USB 8 GB  

USB 16 GB  

Badge με πλαςτικό καρτελάκι και κορδόνι λαιμοφ  

Στυλό  

Καπζλο τφπου Jockey  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΡΟΥ Γ  

Οι παραπάνω τιμζσ αναφζρονται ςε μία μονάδα μζτρθςθσ για το κάκε είδοσ (π.χ. 1 video, 1 ζντυπο κοκ.) 

και για όλα τα είδθ εργαςιϊν. Οι παραπάνω τιμζσ κα εφαρμόηονται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ.  

Οι παραπάνω τιμζσ δεν αναπροςαρμόηονται για οιονδιποτε λόγο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

δοκζντοσ ότι ο Ανάδοχοσ κεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ωσ 

ενδεχόμενο και τον αποδζχεται.  

 

Ρροςοχι: Θ αναγραφι των παραπάνω τιμϊν είναι υποχρεωτικι από τον διαγωνιηόμενο. 

Για τον διαγωνιηόμενο 

……………………….. 

          Σφραγίδα και Υπογραφι 





  

 

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 
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ΕΝΤΥΡΟ Δ 

Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Δ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ρροςφζροντα 

Με βάςθ τισ προςφερόμενεσ τιμζσ ςτα προθγοφμενα ζντυπα Α, Β και Γ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται από τον προςφζροντα και ο Ρίνακασ που ακολουκεί. 

Ο Ρίνακασ αυτόσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου. Εξυπακοφεται ότι τα 

ςτοιχεία του Ρίνακα που ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τα ζντυπα τθσ προςφοράσ Α και Β πρζπει να ταυτίηονται. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

του Διαγωνιςμοφ κεωρεί ωσ ορκά τα αναφερόμενα ςτα παραπάνω ζντυπα (που είναι και δεςμευτικά) και προχωρά ςτισ αναγκαίεσ διορκϊςεισ. Το ίδιο πράττει 

και ςε περίπτωςθ λανκαςμζνων υπολογιςμϊν, αναφζροντασ τισ όποιεσ διορκϊςεισ ςτο πρακτικό τθσ.  

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ Δϋ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατθγορία   ενζργειασ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΟΣΟ 
(1)

 ΡΟΣΦΟΑ Ενδεικτικό κόςτοσ οικονομικισ προςφοράσ 

    *α+ *β+ [γ] 

Α. 

Αμοιβι για τθ Στρατθγικι Επικοινωνίασ, τo Σχεδιαςμό 

τθσ καμπάνιασ και το Αναλυτικό Ρρόγραμμα 

Δθμοςιότθτασ τθσ Δράςθσ 1 (κόςτοσ από Ζντυπο Α) 

4.000,00 €  …………………………..€ β 

 Κ1: ΣΥΝΟΛΟ Α   ΤΝΟΛΟ Κ1 

Β. 
Αμοιβι για δθμιουργικά και παραγωγζσ που 

86.000,00 € ...% (αΧβ) 





  

  Δπάζειρ Δημοζιόηηηαρ για ηην Μελέηη Ανάπηςξηρ 
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αναλαμβάνονται από τρίτουσ  ςε % (κόςτοσ από Ζντυπο 

Α) 

Γ. 
Δθμιουργικό και Ραραγωγζσ: Συνολικό κόςτοσ Εντφπων 

Β και Γ (ΕΥΩ):  
(2)

 
   …......................... € β 

  Κ2: ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ     ΤΝΟΛΟ Κ2 

Δ. 
Ρροβολι ςε διαδικτυακά ΜΜΕ (% αμοιβισ) (κόςτοσ 

από Ζντυπο Α) 
44.000,00 € ...% (αΧβ) 

  K3: ΣΥΝΟΛΟ Δ      ΤΝΟΛΟ Κ3 

Ε. Συνζντευξθ Τφπου (% αμοιβισ)  (κόςτοσ από Ζντυπο Α) 6.000,00 € ...% (αΧβ) 

  Κ4: ΣΥΝΟΛΟ Ε       ΤΝΟΛΟ Κ4 

  ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΟΣΦΟΑΣ      ΑΘΡΟΙΜΑ Κ1+Κ2+Κ3+Κ4 

-1 
Δεν δεςμεφει τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Το πραγματικό κόςτοσ κα προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. Το 

αναγραφόμενο ποςό τίκεται από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και δεν ςυμπλθρϊνεται ι τροποποιείται από τον υποψιφιο. 

-2 Ρροκφπτει ωσ ακροιςτικό κόςτοσ των δθμιουργικϊν εργαςιϊν που προβλζπονται ςτα ςχετικά ζντυπα Β και Γ. 

 Τα ςκιαςμζνα κελιά δεν ςυμπλθρϊνονται από τον υποψιφιο 

 Τα ποςοςτά μποροφν να δίδονται ςε ακζραιεσ τιμζσ. 

 Μθδενικά ποςοςτά αμοιβισ δεν γίνονται δεκτά (ωσ μθδενικό ποςοςτό αμοιβισ νοείται το 0,0%) 
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Επιςθμαίνεται ότι: 

 

- Οι προχπολογιςμοί όπωσ καταγράφονται ςτον παραπάνω πίνακα και ςτον πίνακα, αφοροφν τα ανϊτατα κακαρά ποςά. 

- Σε ςχζςθ με τθν προβολι ςτα ΜΜΕ ςτο διαδίκτυο, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικι τεκμθριωμζνθ πρόταςθ Ρλάνου Δθμοςιότθτασ (media plan) με αναφορά 

ςτθν ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ (budget break down), ςτθν επιλογι των μζςων, του χρόνου, τθσ προβλεπόμενθσ αποτελεςματικότθτασ και τθν 

επιτυγχανόμενθ ζκπτωςθ ανά μζςο, επί των επίςθμων τιμοκαταλόγων των μζςων και επ’ ωφελεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα εγκρίνει κάκε 

φορά τισ ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που υποβάλλονται από αυτόν. 

- Οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ ανά είδοσ είναι ενδεικτικζσ για τθ διαμόρφωςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και μπορεί να αυξομειωκοφν από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε., χωρίσ υπζρβαςθ του ςυμβατικοφ ποςοφ. 

- Ο Ρίνακασ αυτόσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου 

 
- Το τελικό ποςό τθσ Σφμβαςθσ προκφπτει ωσ εξισ: 136.000,00€ (+) το κόςτοσ Δράςθσ 1 (Στρατθγικι Επικοινωνίασ ςχεδιαςμόσ τθσ καμπάνιασ και αναλυτικό 

πρόγραμμα δθμοςιότθτασ), όπωσ προκφπτει από τθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου (+) ΦΡΑ = Τελικό ποςό ςφμβαςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ – ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)  

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ του ανακζτοντα φορζα (αφ) 

 

- Ονομαςία: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Α.Ε. 

- Κωδικόσ Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ: [99201041] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Λεωφ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193, ΑΘΘΝΑ, 

   ΤΚ 11525     

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Αικ. Σαίτθ 

- Τθλζφωνο: 210-6792.473, 210 6792351 

- Θλ. ταχυδρομείο: *ksaiti@ametro.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.ametro.gr 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

   ςχετικοφ CPV): 

   «Δράςεισ Δθμοςιότθτασ για τθν Μελζτθ Ανάπτυξθσ 

 του Μετρό Θεςςαλονίκθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.» 

                            Κωδικοί CPV: 22462000-6 και 79341000-6 

 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ ι υπθρεςίεσ: ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: RFP-395/21 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 

 

*……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
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οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝiv  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV 

κατωτζρω. 

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσv 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi· 

 δωροδοκίαvii,viii· 

 απάτθix· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσx· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxi· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου xiii  το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xiv 

 

Εάν ναι, αναφζρετεxv: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xvii; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxviii: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xx 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 
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λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxi 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxiii : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

*+ Ναι *+ Πχι 
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- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxiv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 

 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  
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*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvi, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια xxviii  κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ 

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονται 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ, προκειμζνου να 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να 

προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 

Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, 

παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

iv
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

v
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

vii
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

ix
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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x
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiii
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xviii
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xix
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xx
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
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xxi

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxii
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiii
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxiv
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxv
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvi
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxvii
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxviii
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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