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ΑΡΘΡΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ - ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ ΦΟΡΔΑ 

 

1.1 Ζ «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ.»  κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ.» ηδξχζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 1955/91 (ΦΔΚ 
112/18.07.91, η. Α‟). θνπφο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ν νπνίνο 
πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1955/91, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 35 ηνπ Ν.3202/03 θαη κε ηα άξζξα 121 θαη 145 ηνπ Ν.4070/12 είλαη 
κεηαμχ άιισλ ε κειέηε, θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηνίθεζε, ιεηηνπξγία, 
εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ 
Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά ησλ ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ 
ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, εθηφο απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ 
δίθηπν ηνπ ΟΔ, κε ειεθηξνθίλεζε ή ρσξίο, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε 
φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

 
 Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  δηαθεξχζζεη ειεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ, κε αλνηθηή 

δηαδηθαζία, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), θαη πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεκνλσκέλα ή ελψζεηο) λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα νθηψ (8) 
θαηλνχξγησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζηα Πξνζαξηήκαηα απηήο.  
 
Ζ χκβαζε ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 
 

1.2  Αλαζέησλ Φνξέαο θαη Κχξηνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί είλαη ε 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

  

1.3 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  
   

Δπσλπκία ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Α.Δ. 
κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ.». 

Α.Φ.Μ. / ΓΟΤ 094325955 / ΦΑΔ ΑΘΖΝΧΝ 

Σαρ. Γηεύζπλζε Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193 

Πόιε Αζήλα 

Σαρ. Κώδηθαο 115 25 

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο Κσλζηαληίλνο Καξαζάλνο 

Σειέθσλν 210 6792.246 

Φαμ 210 6726.126 

Γεσγξαθηθή πεξηνρή θνξέα 

(NUTS) 

EL 30 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή εθηέιεζεο 

ύκβαζεο 

EL 30 
EL 522 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ- CPV ΤΜΒΑΖ 
 

2.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία νθηψ (8) θαηλνχξγησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, κε ηαπηφρξνλε 
απφζπξζε ησλ αληίζηνηρσλ παιηψλ. ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε εγγχεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο, κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 
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ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ παξνρή φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ αλαισζίκσλ, πιελ ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ θαη ησλ 
ζπξξαπηηθψλ, γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο γηα δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην παξφλ ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζηα 
Πξνζαξηήκαηά ηνπ.  

 
 ην Πξνζάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο  

ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζην Πξνζάξηεκα Γ νη εηδηθνί φξνη θπζηθνχ 
θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

2.2 Ο Κσδηθόο CPV ηεο χκβαζεο είλαη: 
30121200-5 «Φσηναληηγξαθηθέο ζπζθεπέο». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΣΛΟ  ΤΜΒΑΖ 
 

Ο ηίηινο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ». 

Ο ηίηινο απηφο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπο θαθέινπο θαη 
ππνθαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη γεληθά ζε φια ηα έγγξαθα πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ 

Κσδηθό Αλαθνξάο RFP - 404 / 21. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

4.1 Ζ δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε 
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ (δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 264 ηνπ 
Ν.4412/16.  

 
 Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ηεχρνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ησλ 
Πξνζαξηεκάησλ απηήο. 

 

4.2 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 311 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ απφζπξζε ησλ 
παιαηψλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ηελ πξνκήζεηα 
εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ 

θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ην Πξνζάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο 
αλαθέξνληαη ν ηφπνο θαη νη ρψξνη παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Ακέζσο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ησλ κεραλεκάησλ θαη 
ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ιεηηνπξγίαο ηνπο, κέζσ ηεο παξερφκελεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 
παξνρήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ αλαισζίκσλ, πιελ ηνπ θσηνηππηθνχ ραξηηνχ 
θαη ησλ ζπξξαπηηθψλ γηα δηάξθεηα πέληε (5) εηψλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

 

6.1 Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο χκβαζεο αλέξρεηαη ζε πελήληα ρηιηάδεο 

ΔΤΡΧ (50.000,00 €) ρσξίο Φ.Π.Α.  Απφ ην πνζφ απηφ ηξηάληα ρηιηάδεο ΔΤΡΧ 

(30.000,00 €) ρσξίο Φ.Π.Α.  αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ησλ νθηψ (8) θαηλνχξγησλ 
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 5-εηνχο εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαη είθνζη ρηιηάδεο ΔΤΡΧ (20.000,00 €) ρσξίο Φ.Π.Α.  
αθνξνχλ ηελ παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ αλαισζίκσλ, πιελ ηνπ 
θσηνηππηθνχ ραξηηνχ θαη ησλ ζπξξαπηηθψλ γηα ηε δηάξθεηα ησλ  πέληε (5) εηψλ 
ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα ζπληάμνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
πξνζθνξά βάζεη ησλ παξαπάλσ εθηηκψκελσλ πνζψλ. 

 Σόζν ε ζπλνιηθή  εθηηκώκελε αμία όζν θαη νη επηκέξνπο είλαη 

δεζκεπηηθέο θαη δελ επηηξέπεηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο λα ηηο 

ππεξβνύλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
 

6.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νη ηηκέο πνπ ζα θαηαβάιινληαη απφ ηελ 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλαζεψξεζε θαη αλαπξνζαξκνγή. 

 

6.3          Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε  έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί απφ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ..   

 

6.4         Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
  

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

7.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα, κεκνλσκέλα ή ελψζεηο απηψλ, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε: 

α) θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο ή 

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

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (.Γ..), ζηνλ βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα παξαξηήκαηα 1,2,4,5,6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ .Γ.. ή 

δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε (γ) θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξή ή πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε, ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ΚΑΗ 
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πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
 

7.2 Ο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο 
κέινο κηαο θαη κφλν έλσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, απνθιείνληαη φιεο νη 
ελψζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην θνηλφ κέινο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή  κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ αξ.254 ηνπ Ν. 4412/16. Όκσο, ε έλσζε πνπ ζα 
επηιεγεί ππνρξενχηαη, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, λα θαηαζέζεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο 
παξνχζαο.  

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια 
ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. 
 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλχεηαη απφ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπζηάζεσο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

8.1 Γεληθνί Όξνη 

Οη Δγγπήζεηο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ εθδίδνληαη πξνο φθεινο ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κε απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ 
πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β` θαη γ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4364/2016 
(Α‟ 13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην 
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά απφ 
ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα/αλαδφρνπ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 
 
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη νη εγγπήζεηο θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. ηελ πεξίπησζε 

απηή, είλαη δπλαηφλ λα εθδνζνχλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο, 
νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εγγχεζεο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη εγγπεηηθέο απηέο επηζηνιέο ζα εθδνζνχλ ε θάζε κία ππέξ 
φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη φρη ππέξ κεκνλσκέλσλ κειψλ μερσξηζηά. 
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Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηθνηλσλεί κε απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο κε ηνπο 
θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ 
λα επηβεβαηψζνπλ εγγξάθσο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη ξεηέο, αλέθθιεηεο, άλεπ φξσλ θαη πιεξσηέεο 
κε ηελ πξψηε απαίηεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., σο απηνθεηιέηεο θαη 
πξσηνθεηιέηεο, κε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 
 
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ζα είλαη εηζπξαθηέεο θαη πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα θαη 
νπνηαδήπνηε δηαθνξά επ‟ απηψλ ζα ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία 
ησλ αξκφδησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην ειιεληθφ δίθαην. 

 

8.2  Δγγύεζε πκκεηνρήο 
 
8.2.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 

4412/16, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο γηα πνζφ ρηιίσλ ΔΤΡΧ (1.000,00 

€), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 

 
8.2.2  Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλεο κε ην 

Τπφδεηγκα Α1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ην εθδνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα 
δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά.  

 
8.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 
11.7 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα 
παξαηείλνπλ πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11.7 
ηεο παξνχζαο. 

 
8.2.4     ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαηεζείζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο δελ είλαη 

ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζα θαιέζεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα 
νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ 
ζηελ πξφζθιεζε ηεο Δπηηξνπήο, απνθιείνληαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία. 

 

8.2.5 Οη πξσηόηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη ζε θιεηζηό θάθειν, κε επζχλε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγόηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηεο 
παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 
8.2.6 Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηελ 

απαηηνχκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
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απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ζ 
απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη 
πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο. 

 
8.2.7 Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο. 
 

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 
8.2.9 ηεο παξνχζαο, ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, κεηά απφ: 

 
(α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο,  

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

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

πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη 
ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ 
απνξξηθζεί ακεηαθιήησο. 

 
8.2.8  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ:  
 

α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ή 
β) παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν. 4412/16, ή 
γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηνινγεηηθά ή  
δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή  
ε) ππέβαιε κε θαηάιιειε πξνζθνξά κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/16, ή 
ζη) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί 

πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. 
 

8.3 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δεηά απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηεο 

ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 
 
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πνπ ζα εθδψζεη ν Αλάδνρνο ζα είλαη 
ππνρξεσηηθά ζχκθσλε κε ην Τπφδεηγκα Β1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηεο 
παξνχζαο. 
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ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ην εθδνηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα δελ 
ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/16 . 

 
 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ 

πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε 
ζχκβαζε. 

 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 ηνπ Ν.4412/16, 
πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. νθείιεη λα απαηηεί απφ 
ηνλ αλάδνρν λα θαηαζέζεη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 
ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 
θαη‟ ειάρηζηνλ δηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
παξάδνζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ιήμεη πξηλ 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ησλ κεραλεκάησλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαηείλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, 
ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά απφ ηελ 
νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ησλ κεραλεκάησλ. 

8.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο 
 
 Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ 

γηα ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή ηνπο παξαιαβή ηεο 
πξνκήζεηαο ησλ θσηνηππηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο. Με 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο 
απαηηείηαη ηαπηφρξνλα ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο ιεηηνπξγίαο, 
ε νπνία ζα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξφλνπ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πέληε (5) εηψλ. Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  
 
 Ζ επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο απνδεζκεχεηαη, κεηά ηε ζχληαμε ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, απφ 
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ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην 
Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΔΤΥΖ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

ΤΜΒΑΖ -  ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ 

 

9.1 Σα έγγξαθα θαη ηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη 
ηα αθφινπζα: 

  α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) 
  β) ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο 

 

9.2 Σα παξαπάλσ ηεχρε θαη έγγξαθα ζα αλαξηεζνχλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
ΔΖΓΖ (www.promitheus.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. (www.ametro.gr). 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Γηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ηoλ θ Κσλ/λν 
Καξαζάλν ζηo ηειέθσλo 210-6792246, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9:00 έσο 
15:00. 
 

9.3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα θαη λα δεηήζνπλ 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, ειεθηξνληθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηηο 07/01/2022 θαη ώξα 11:00 

π.κ. 
 
Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ 
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν. 
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζα εθδψζεη Σεύρνο 

Γηεπθξηλίζεσλ ην νπνίν ζα αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ, 

ην αξγφηεξν κέρξη ηηο  18/01/2022 θαη ώξα 11:00 π.κ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (www.ametro.gr). 
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ δχλαηαη λα παξαηείλεη ηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. Ζ αλσηέξσ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ, 
αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ  
(www.ametro.gr). 
 
ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ είλαη επίζεο δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ βειηηψζεηο, 
ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο πνπ 
ηπρφλ αλαθχςεη φηη απαηηνχληαη. Σν Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ ζπκπιεξψλεη, 
ελζσκαηψλεηαη  θαη ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 
Δπηζεκαίλεηαη, φηη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πιεξνθνξίεο, απφςεηο θιπ νη νπνίεο 
ελδέρεηαη λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ametro.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ametro.gr/
http://www.ametro.gr/
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ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δελ είλαη δεζκεπηηθέο θαη νη Γηαγσληδφκελνη πξέπεη λα 
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο κφλν ηα πεξηερφκελα ηνπ ηεχρνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ηνπ Σεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ ηπρφλ ζα εθδνζεί θαη ηε ζρεηηθή επ΄ απηψλ 
επίζεκε αιιεινγξαθία. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 10  ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 
 

10.1 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ιήγεη ζηηο: 

 24 / 01 / 2022,  εκέξα  Γεπηέξα θαη  ώξα 11:00 π.κ. 

Δθπξφζεζκε ππνβνιή πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. 
 

10.2 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζα γίλεη ζηηο 

28/01/2022 θαη  ώξα 11:00 π.µ. 

 

10.3 Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ δηελεξγεζεί ε 
απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε 
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαξηάηαη ζην 
ΚΖΜΓΖ θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Αλ θαη ζηε λέα απηή 
εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα 
νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκφδνληαο ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

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

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 
ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην 
άξζξν 10.1 ηεο παξνχζαο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη 
ζηελ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 
λ.4412/2016 εθδνζείζα κε αξ. 64233/2021 (ΦΔΚ Β‟/2453/9.6.2021) Κνηλή 
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμήο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο). 
 

11.2 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 
ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ ην 
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νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 
2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη 
λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ 
κέξνπο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Τ.Α. 
ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  
 
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα 
απφ ην ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο. 
 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. 

ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο 
θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο. 
 

11.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο:  

 
(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

- Σερληθή Πξνζθνξά» (πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαηηεηά 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο).  
θαη 

 (β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
(πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλα ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 15 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο). 

11.4 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηνπ ΔΖΓΖ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 
ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 257 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, 
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Γελ 
ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, 
ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 

11.5 Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη 
ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-
ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο 
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ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο, εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ 
αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ 
θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ 
(εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
δηαηάμεηο θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο 
ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα 
θάζε ππνθαθέιν μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε 
θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ.  

 

11.6 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο (ππν)θαθέινπο ηεο παξαγξάθνπ 
11.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη 
θαησηέξσ: 
 
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε 
δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 

κνξθφηππν PDF.  

Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά 
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο: 
α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα 
ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί 
ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο 
ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη 
ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (ήηνη 
κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο πεξίιεςεο ζην ΚΖΜΓΖ.). 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη 
ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε 
εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, 
καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

 

Σν αξγόηεξν πξηλ ηελ εκέξα θαη ώξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 10.2 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. 
 
Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη: 
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α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 
2690/1999,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ 
θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε 
ηεο Υάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  
απφ δηθεγφξν.  

 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ 
ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, 
άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε 
επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε 
Διιάδα (ελδεηθηηθά «χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη 
Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο 
απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» 
(θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε 
επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ 
ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ 
απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά, ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν 
φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο 
Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 
 
Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ 
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 
2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ 
κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 
 
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηηο 15:00,θαη ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηνπ 
πξνζθέξνληα, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ππνβαιιφκελα 

δηθαηνινγεηηθά. Ο ζρεηηθφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο 

Έληππα Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο», ζα πξέπεη 
λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ εηηθέηα θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
δηαβηβαζηηθή επηζηνιή εθηφο θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαηά 
ηελ άθημή ηνπ. 
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ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΝΣΤΠΑ 
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Δπσλπκία Γηαγσληδόκελνπ 

 
ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: 

 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ» 

 
(Κσδηθόο αλαθνξάο:  RFP - 404 / 21) 

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

11525, Αζήλα 
 

Τπόςε :  Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
________________________________________________________ 

 

> ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ < 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο θέξνπλ απνθιεηζηηθά 
ηελ επζχλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ «Δπηκέξνπο Έληππα 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο» απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηελ πξνζεζκία πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ. Δθπξφζεζκε 
ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε απνδίδεηαη ζε ιφγνπο 
αλσηέξαο βίαο. Οη εθπξφζεζκνη θάθεινη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζζνχλ  
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε 
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ 
ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δχλαηαη λα δεηήζεη ηε 
ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

11.7 Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηαθόζηεο 

ζαξάληα (240) εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή 

Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ίζν κε ηελ παξαπάλσ αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κε αληίζηνηρε 
παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 302 παξ. 1α ηνπ λ.4412/16.  Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ 
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νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θξίλεη, 
θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη 
ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. Οη πξνζθνξέο 
ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί 
παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. Οη πξνζθνξέο 
ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

11.8  Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κόλν 

κία πξνζθνξά. 
 
Ζ θάιπςε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη 

φισλ ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε πξντφληα ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζκίθξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο 
δεηνχκελεο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ. 
 

11.9 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα πνπ ζα είλαη επίζεκε 
γιψζζα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηεο παξνχζαο 

 

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

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ  

 

Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ 
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε 
ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ 
ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν.  
 

12.1 Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε, θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ 
ηα αθφινπζα εγθιήκαηα ησλ παξαγξάθσλ απφ 12.1.1 έσο 12.1.6. ηεο 
παξνχζαο.   

 

12.1.1 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/∆ΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 
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ζ.42). ) θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε). 

12.1.2 Δλεξγεηηθή Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 
θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 
ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 
ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 
(εκπνξία επηξξνήο κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) 
ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

12.1.3 Απάηε,  εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 
ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.), 374 (δηαθεθξηκέλε 
θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 
(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 
ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), 
φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη 
ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103). 

12.1.4 Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα  3-4 θαη 5-12 ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103). 

12.1.5 Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο  ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηίαο  ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 
(EE L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 
4557/2018 (Α‟ 139). 
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12.1.6 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
 Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ 
L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1 θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 
θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

12.1.7 ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 12.1.1 έσο 12.1.6 ηεο παξνχζαο, ε 
ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά:   

o ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (I.K.E.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή 

o ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο 
δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή 

o ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή 

o ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε 
λφκηκν εθπξφζσπν. 

 

Δάλ ζηηο άλσ πεξηπηώζεηο από 12.1.1 έσο 12.1.6 ηεο παξνύζαο ε θαηά 

ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 
 

12.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο / νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

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

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

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

12.2.4 Οη ππνρξεψζεηο ησλ παξ. 12.2.1 θαη 12.2.2 ηεο παξνχζαο δελ ζεσξείηαη φηη 
έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο 
έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην 
ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ), ηνπ 
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άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16, ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο κε ην 
νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο 
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά 
πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

  
Οη πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 12.2.1 θαη 12.2.2 ηεο παξνχζαο παχνπλ λα 
εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ 
ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο  ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ 
δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ.  

12.3 Οπνηνζδήπνηε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηο: 

12.3.1 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη 
ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

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

12.3.3 Δάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3959/11, (Α‟ 93), 
πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. δηαζέηεη  επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

12.3.4 Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 
ηνπ Ν.4412/16, πεξί ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

12.3.5 Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν.4412/16, πεξί 
πξνεγνχκελεο εκπινθήο ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά κε άιια ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

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

12.3.7 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ 
απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε 
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λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
79 ηνπ Ν.4412/16, πεξί Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο. 

12.3.8 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ 
ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

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

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο 12.3.1  έσο 12.3.9 ηεο παξνύζαο ε 

πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, 

ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12.3 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε 

ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηώλεη ην 

ζρεηηθό γεγνλόο. 

 

12.4 Δάλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ ε θχξσζε ηνπ 

νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

  

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

 

12.6 Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 12.1 θαη 12.3 ηεο παξνχζαο, εθηφο απφ 
ηελ πεξίπησζε 12.3.2, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 
επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

 
 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή 

έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην 
πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 
πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 
εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, 
θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή 
πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. 

 Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
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κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην 
θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

 Ζ απφθαζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε 
ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν εθδίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη, επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 
παξνχζαο, λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Χο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ππνβάιιεη ΔΔΔ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ (ππν)θάθειν 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 

13.1 Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, δειαδή ηελ πξνκήζεηα θαη ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο θσηνηππηθψλ 
κεραλεκάησλ.  

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

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

Δηδηθφηεξα, νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.  

 ε πεξίπησζε έλσζεο ε σο άλσ ππνρξέσζε απαηηείηαη λα θαιύπηεηαη 

από  θάζε κέινο απηήο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ 

(ΔΔΔ) 

 

14.1 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηέρεη: 
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14.1.1 Σελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
πκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ “pdf” θαη ππνρξενχληαη λα 
ηελ ππνβάινπλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζχκθσλα κε ηα φζα 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 8.2 θαη  11.6 ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηελ 
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 
ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα  8.2 θαη 16.1.3 ηεο παξνχζαο. 

 

14.1.2 To Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 
4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 14.2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

 

14.1.3 Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ζ Τπεχζπλε Γήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ρσξηζηά απφ 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα-κέινο ηεο.  

 
Δθ‟ φζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ, ή ππεξγνιάβνπο 
θαιείηαη λα ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε ησλ ηξίησλ θαη ησλ 
ππεξγνιάβσλ αληίζηνηρα πνπ πξνηείλεη.  

 

14.1.4 Σελ Σερληθή πξνζθνξά ησλ Γηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξ. 14.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
 

14.2 Σν Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ) 
  

Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 
ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 
2016 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν Πξνκήζεηαο (L 3), θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 
σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο ην ΔΔΔ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ην 
νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 
1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο 
φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 
παξνχζαο, 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο. 

 
Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 

Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο 
ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Σν ζπκπιεξσκέλν ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε 
δήισζε, ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε 
κνξθφηππν PDF. 

 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηεο παξνχζαο, 
φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  

 
 Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο δελ 
πιεξνί, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, 
κία απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο (α θαη β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 80, πεξί απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαη 82, πεξί πξνηχπσλ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ 

ΔΔΔ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο θαη ηαπηφρξνλα λα 

επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ. 

Σν ΔΔΔ πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν 
γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε 
δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη 
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά. 

 
Καηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ ή άιινπ 
αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή 
πεξηζηάζεσλ, φπσο ε ηξηεηήο παξαγξαθή ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016 ή ε εθαξκνγή ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α‟ 93), 
αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο, ελψ 
ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην γηα ηελ πξνζθφκηζε 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Γελ ζπληζηά αλαθξηβή δήισζε, νχηε επηθέξεη απνθιεηζκφ αξλεηηθή δήισζε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 
πεξηζηάζεηο ηεο παξ. 2Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, πεξί ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο 
πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία 
ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. Ζ ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη 
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ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πεξί ππνγξαθήο 
Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) είλαη 
δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην ζχλνιν ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηφλ. 
 
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ, 
λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ 
πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ (δάλεηα εκπεηξία), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ παξέρεη ηε δάλεηα 
εκπεηξία ππνβάιιεη ην ΔΔΔ. 
 
Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληόο ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ 

ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ 

ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ έρνπλ 

επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο απνζύξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

απόθαζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη 

εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ. 

 

14.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
14.3.1 Σνπο Πίλαθεο πκκφξθσζεο Διάρηζησλ Εεηνχκελσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ  

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Γ γηα ηνπο δχν ηχπνπο ησλ δεηνχκελσλ κεραλεκάησλ 
ζπκπιεξσκέλνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Πξνζάξηεκα. 

 
14.3.2 Σα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα / “prospectus” θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή γηα ηα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα.  

 
14.3.3 Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα ηελ 

πψιεζε, ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο 
θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ απηψλ. 
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14.3.4 Πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 
ησλ πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά θαζψο θαη ηπρφλ 
επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα θαη “prospectus” ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξνχλ λα 
θαηαηεζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 
14.3.5 Βεβαίσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ε 

πξνζθέξνπζα εηαηξεία απνηειεί εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δέθα 
(10) εηψλ  θαη ζα πηζηνπνηείηαη επίζεο ε ηερληθή εκπεηξία ηεο πξνζθέξνπζαο σο 
πξνο ηελ δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 
14.3.6 Πξφζθαηε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ηνπ πξνζθέξνληνο, 

ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δηαζέηεη 
νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο εμππεξέηεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 10 
ηερληθνχο. 

 
14.3.7 Βεβαίσζε φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία έρεη πξνζρσξήζεη ζε ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 
βάζεη ηνπ λφκνπ 2939/2001 θαη ηεο Ζ.Π. 23615/651/Δ103 ηνπ 2014.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 

15.1 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηέρεη: 

15.1.1 Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζπληάζζεηαη 
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή 
“pdf”, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 
ηαπηίδνληαη.  

15.1.2 Σν «Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
(Γήισζε θαη Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Δ ηεο 
παξνχζαο) ζπκπιεξσκέλν, ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf, ην 
νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ 
πξνζθέξνληα ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ζε 
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ/έλσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ζεσξείηαη αλππφζηαηε θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη. 

Μεηνδφηεο είλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. Ο κεηνδφηεο 
πξνθχπηεη απφ ηε ρακειφηεξε πλνιηθή Σηκή Πξνζθνξάο ηνπ Πίλαθα (iii) 
πλνιηθή Σηκή Πξνζθνξάο ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (βι. 
Πξνζάξηεκα Δ). 

 
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ νξζή 
ζπκπιήξσζε ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηνπ 
Δληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζχκθσλα κε 
φζα νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 
 

15.2 Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
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α) Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα δνζνύλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 

αληίζηνηρν πνζό ηόζν ηεο ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο όζν θαη ησλ 

επηκέξνπο εθηηκώκελσλ αμηώλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ. 

 
β) ε πεξίπησζε ππάξμεσο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο 

αλαγξαθήο ηηκήο ζην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηε δηφξζσζε βάζεη ηεο νιφγξαθεο αλαγξαθήο ηεο 
ηηκήο θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ηε δηνξζσκέλε 
πιένλ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 
 
γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ) ή ινγηζηηθά 
ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. 

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

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

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

15.3 ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηα νπνηαδήπνηε γεληθά ή εηδηθά έμνδά 
ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ φισλ 
ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ησλ 
ζρεηηθψλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο απηψλ, ππνρξεψζεσλ αζθάιηζεο, 
ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο ή άιιεο επηβαξχλζεηο 
ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαζψο θαη ην φθειφο ηνπ θαη γεληθά 
θάζε δαπάλε, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ – 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ/ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ / ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 

16.1 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 
16.1.1 Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. νξίδεηαη ε Δπηηξνπή 

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

 
16.1.2 Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 

Σερληθή πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» γίλεηαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 10.2 ηεο παξνχζεο, κέζσ ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο 
ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη 
πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

16.1.3 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο, ζπκθψλα κε ην άξζξν 8.2 ηεο παξνχζαο. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηελ 
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο 
έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο 
απνζθξάγηζεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 

 
Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη 
πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο. 

 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ απφθαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο, ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 16.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 

16.1.4 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο - ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, κε 
ηελ επηθχιαμε ηνπ αλσηέξσ έιεγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο. 

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα 
έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο. 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο - ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

ηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, 
ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ 





 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

RFP- 404/21 

  Α.. 135494 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ RFP-404/21                  ει. 29  

απνδεθηά θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζε πξαθηηθφ θαηά 
ζεηξά κεηνδνζίαο. 

Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 
ηεο ζχκβαζεο, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
λα εμεγήζνπλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 
πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο. Αλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ 
θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή θφζηνο πνπ 
πξνηείλεηαη ή εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή 
πξφζθιεζε εληφο ηεο άλσ πξνζεζκίαο θαη δελ ππνβάιιεη εμεγήζεηο, ε 
πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 313 ηνπ Ν. 4412/16. ε θάζε πεξίπησζε ε αλσηέξσ δηαδηθαζία 
ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα ηηκή (ηζφηηκεο), ε 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) Αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 
γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο ζε εκέξα θαη ψξα 
πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία” ηνπ 
ΔΖΓΖ.  Σα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ θαησηέξσ 
εληαία απφθαζε. 

Σα αλσηέξσ πξαθηηθά επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
(Γ..) ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ πνπ αηηηνινγεί ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ησλ πξνζθνξψλ, 
ηελ θαηάηαμε ηνπο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

16.2 πκπιήξσζε Απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 
ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 
ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάινπλ, λα 
ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε εληφο πξνζεζκίαο, φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) 
εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 
ηνπ Ν.4412/16. 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ ζα ππνβάινπλ ή ζα ππνβάινπλ, 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζε έληππε κνξθή, ειιηπείο 
ζπκπιεξψζεηο-δηεπθξηλίζεηο απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

16.3 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ/ 

Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο – Γηαδηθαζία Καηαθύξσζεο 

16.3.1 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξ. 16.1 ηεο παξνχζαο, ε ΑΣΣΗΚΟ 
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ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξνζθαιεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ Αλάδνρν) λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξώλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε, µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ (Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο / Απνδεηθηηθά Μέζα Πνηνηηθήο Δπηινγήο), πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. 

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ 
παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ απηφλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 
κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 11.6 ηεο 
παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην 
αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε έληππε 
κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή 
αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 11.6 ηεο 
παξνχζαο. 
 
Σα αλσηέξσ έγγξαθα ζε έληππε κνξθή, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηηο 15:00, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη από δηαβηβαζηηθή 

επηζηνιή εθηόο θαθέινπ (πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαηά ηελ άθημή 

ηνπ). 
 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα 
ήδε ππνβιεζέληα, ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 310 
ηνπ Ν.4412/16, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ.  
 
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ γηα παξάηαζε ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ή/θαη ησλ δηεπθξηλίζεσλ - ζπκπιεξψζεσλ, ην 
νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη 
έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη ησλ 
δηεπθξηλίζεσλ - ζπκπιεξψζεσλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα 
αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ 
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε 
ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. 
Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δεηήζεη ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, 
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/16, 
ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 
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Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 
πνπ δειψζεθαλ κε ην ΔΔΔ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ 
ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ 
ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα 
ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 12 ή ε πιήξσζε κηαο ή θαη 
πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, απνξξίπηεηαη 
ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 103 ηνπ λ. 
4412/16. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 
θαη 74 θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε 
δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο 
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηε δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε 
ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα σο άλσ νξηδφκελα. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο επηθπξψλνληαη 
κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 16.1.4 ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο καδί κε 
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 16.1.3 ηεο παξνχζαο θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ 
Γηαγσληζκνχ».  
 
Μεηά απφ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, νη 
πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 
απφ απηνχο κε ελέξγεηεο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
 
Καηά ηεο απφθαζεο απηήο, ρσξνχλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε 
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ηελ παξάγξαθν 16.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο δελ 
επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. 
 

16.3.2 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

 
α) ε απφθαζε θαηαθχξσζεο έρεη θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

 β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή, 
ζε πεξίπησζε άζθεζεο παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 
αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη, ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί 
απφθαζε επί απηήο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο 
δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 
4412/2016, 

  
 δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 

ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., Τπεχζπλε Γήισζε, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. ηελ ππεχζπλε δήισζε, ε 
νπνία ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/16, 
δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/16 θαη κφλνλ ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο 
κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε 
νπνία εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  

 
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη 
ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο . 

16.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο / Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία   

 
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ»  (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 
4412/16, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 ΜΑΣΑΗΧΖ   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

17.1  Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. απηήο, κεηά απφ 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ζχκβαζεο, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε 
ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ιφγσ απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 
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πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4412/16 ή 

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

 

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

α) Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ Ν.4412/16. 

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

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

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

ε)  ηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16, πεξί 
ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

 
ζη) Γηα άιινπο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 

17.3 Δάλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ην Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί, κεηά απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ λα αθπξψζεη κεξηθά ηε δηαδηθαζία ή λα 
αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή 
ηνπ απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 

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

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

18.1 Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 16.3 ηεο παξνχζαο, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξνζθαιεί ηνλ Αλάδνρν λα 
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. Ζ ζχκβαζε 
ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο  ζηνλ αλάδνρν. 
 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ 
ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ε Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 16.3 γηα ηνλ 
Γηαγσληδφκελν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έπεηαη ζηελ θαηάηαμε πνπ έρεη ζπληάμεη 
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ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, 
πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 

θαη 198 ΑΚ. 
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
θαη καηαίσζεο απηνχ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο) ρσξίο απηφ λα 
ζπληζηά ππνρξέσζε νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο νηνλδήπνηε 
ελδηαθεξφκελν. 
 
Δάλ ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δελ απεπζχλεη ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο 
επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο 
βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη 
απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 
 
Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη, απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 
εμνπζηνδνηεκέλν, θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο, εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, εθφζνλ είλαη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην, ν νπνίνο 
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Ζ 
χκβαζε επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Νφκηκν Κνηλφ 
Δθπξφζσπν πνπ νξίζζεθε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο εθφζνλ είλαη 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο πξνο ηνχην. 
 

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

 Σν Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ  

 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

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

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

 

 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.3 ηεο 
παξνχζαο. 
  

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

Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ε δήισζε απνδνρήο πξέπεη λα είλαη 
ρσξίο αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ, ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, 
ιήςε εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ θιπ). 
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ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή ζύκπξαμεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο 
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 
ζχζηαζεο ηεο Κνηλνπξαμίαο ή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ 

θάζε κέινπο ηεο χκπξαμεο αληίζηνηρα, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

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

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία (ζχκπξαμε).  

β) ε απφ θνηλνχ, αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ κειψλ 
ηεο θνηλνπξαμίαο (ζχκπξαμεο) έλαληη ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα θάζε 
ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 

γ) ηνλ νξηζκφ θπζηθνχ πξνζψπνπ σο θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο 
(ζχκπαξμεο) θαη αλαπιεξσηή απηνχ, απέλαληη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 

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

Ζ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζύζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο ζχκπξαμεο, ζα 

ζπλνδεύεηαη από δειώζεηο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο από ηνλ 

εθπξόζσπν θαη από ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ 
θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη νη δειψζεηο απνδνρήο πξέπεη λα είλαη ρσξίο 
αίξεζε ή φξνπο θαη λα εθηείλνληαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο χκβαζεο (π.ρ. είζπξαμε πιεξσκψλ ππνβνιή ινγαξηαζκψλ, ιήςε 
εληνιψλ, αληαιιαγή αιιεινγξαθίαο, παξαιαβή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θιπ). 
 
Πξνο απνθπγήλ θαζπζηεξήζεσλ, ζρέδηα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΛΛΧΝ ΦΟΡΔΧΝ (ΓΑΝΔΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ)  
 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία κπνξνχλ φζνλ 
αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα 
ζρεηηθά κε ηε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, λα ζηεξίδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ Ν.4412/16, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηθή θχζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη 
ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηελ 
δηάζεζή ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδνληαη. 
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ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ λα είλαη δηαζέζηκε 
απφ ην δηαγσληδφκελν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο  κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ 
ρξήζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη 
ηξίηνη  εθηειέζνπλ ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 
ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί Φνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε 
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη 
απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη, είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη, γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο.  
 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα νηθνλνκηθφ θνξέα λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα πνπ δελ πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο. 
 
Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ θνξέα γίλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, γηα θάζε 
ηξίην ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ζχκβαζεο. Ο θνξέαο κε ηνλ νπνίν αληηθαζίζηαηαη ν θνξέαο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ αληαπνθξηζεί ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία 
ή θαη ν δεχηεξνο πξνηεηλφκελνο θνξέαο δελ θαιχπηεη ηηο πξναλαθεξφκελεο 
απαηηήζεηο ηφηε, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
 
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη 
ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
 
Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά», γηα ηνπο θνξείο ησλ νπνίσλ ηα πξνζφληα 
επηθαινχληαη, ην ΔΔΔ θαζψο θαη ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 14.1.3 
ηεο παξνχζαο. 

Δπίζεο, νη πξνζθέξνληεο, γηα ηελ απφδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο, απαηηείηαη λα 
ππνβάινπλ ζηα «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ηα απαηηνχκελα ηνπ άξζξνπ 
20.4.2 ηεο παξνχζαο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξίην. 
 
Σα σο άλσ ζα ππνβιεζνχλ θαη γηα θάζε άιινλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ζα θάλνπλ 
ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο, έζησ θαη αλ νη θνξείο απηνί είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ ηξίηνπ. 

Οη δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα ηνπ  πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ θαη ησλ ηξίησλ  ηα 
νπνία πνπ αθνξνχλ ηελ επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ, ζα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν 
ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 20 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ /ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 
 

20.1  Γεληθέο απαηηήζεηο – Πξνζεζκίεο Τπνβνιήο 
 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη ηα απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο 
(Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο), ηα νπνία ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο 
Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 
14 θαη 15 ηεο παξνχζαο. 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο 
νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 7, 12 θαη 13 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη: 
α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ 
β)  θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο θαη  
γ) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

πεξ. γ‟ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί θαηαθχξσζεο θαη 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

πληζηάηαη ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα κεξηκλνύλ εγθαίξσο γηα ηελ 

έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ (ηδηαίηεξα απηώλ πνπ δελ 

εμαζθαιίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ) πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνληαη ηα 

αλσηέξσ. 

 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη 
γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ,ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ 
δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί 
Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο, κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, νη 
πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
ζρεηηθά. 

 

Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

 

α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηηο παξαγξάθνπο 12.1 θαη 12.3.2 ηεο 

παξνύζαο εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπο, 

 

β) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 12.2 ηεο παξνύζαο 

εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, λα έρνπλ εθδνζεί 

θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, 

 

γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 13.1 ηεο παξνύζαο, 

ηα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ 

πξνζώπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ 

νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ ζε πεξίπησζε αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, 

εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από 

ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηόο εάλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο έθδνζεο απηώλ 
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πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο ηζρύνο θαη είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηνπο, 

 

δ) νη έλνξθεο βεβαηώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 

πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο θαη 

 

ε) νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο. Οη Τπεύζπλεο Γειώζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ 

ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

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

 
Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 11.6 θαη 16.3 ηεο 
παξνχζαο. Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί 
λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη 
λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ.  
 
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φισλ ησλ 
παξαπάλσ εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ, 
ηζρχεη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε  ρσξηζηά.  

Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 
θξηζεί απαξαίηεην κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ 
εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 
Δπίζεο ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ δηθαηνχηαη αλ ακθηβάιιεη, λα απεπζχλεηαη άκεζα 
ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζσπηθή θαηάζηαζε  ηνπ «πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ». Όηαλ νη πιεξνθνξίεο 
αθνξνχλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν» εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε 
αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σν 
αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αθνξά λνκηθά ή/ θαη θπζηθά πξφζσπα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο ή 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ, φπσο νξίδεη ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο. 

 

20.2 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Άξζξνπ 12 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ» 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 
παξνχζαο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
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20.2.1 Γηα ηηο παξαγξάθνπο  12.1.1 έσο 12.1.6 ηεο παξνχζαο : απφζπαζκα  πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηεο 
παξαγξάθνπ 12.1.7. 

 

20.2.2 Γηα ηηο παξαγξάθνπο 12.2.1 θαη 12.2.2 ηεο παξνχζαο: πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ 
φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

 
 Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη:  
 

-    Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα, άιισο, ζηελ πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε 
νθεηιήο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. 

-   Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα άιισο, ζηελ πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε 
νθεηιήο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ, (θαη νπνηνδήπνηε άιιν 
αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν ηπρφλ ππάγεηαη).  

-    ηελ πεξίπησζε νθεηιήο, Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή 
ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

-   ηελ πεξίπησζε νθεηιήο, Τπεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο. Ζ δήισζε απαηηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη  
απνθιεηζηηθά ζηνλ e-ΔΦΚΑ) 

 
 

20.2.3 Γηα ηελ παξάγξαθν 12.3.2 ηεο παξνχζαο: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 
ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο.  
 
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζηελ Διιάδα: 
 
i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην 

Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνί πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή δηθαζηηθή 
εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Γηα ηηο 
ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε 
έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ 
κεηαβνιψλ. 
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ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ 
πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ 
εηαίξσλ.  

 
iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 
φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε 
αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 

20.2.4 Γηα ηελ παξάγξαθν 12.3.9 ηεο παξνχζαο: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή (Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ) 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί κε δηάπξαμεο επαγγεικαηηθνχ 
παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. 

 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθφο θνξέαο ζα 

ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη α) δελ ππάξρεη πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη φηη 
δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη β) φηη δελ έρεη 
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθή πνηλή ή άιινπο είδνπο θχξσζε ζην 
πιαίζην ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο απφ αξκφδηα επνπηηθή αξρή/θνξέα κε 
πεηζαξρηθέο-θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

 

20.2.5 Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππό ησλ πεξ. 20.2.1, 20.2.2 θαη 

20.2.3 ηεο παξνχζαο αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2.1, 2.2 θαη 3.2 ηνπ 
άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

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

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

 

20.2.6 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ άξζξσλ 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 

12.3.7 θαη 12.3.8 ηεο παξνχζαο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 

 

20.2.7 Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 12.4 ηεο παξνχζαο, ππνβάιιεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε 
βάξνο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. 

 

20.3 Γηθαηνινγεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ 
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20.3.1 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα, θαζψο θαη ην πνηα πξφζσπα είλαη 
λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, νη νπνίνη ηνλ έρνπλ δεζκεχζεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ζηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 ε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.):  

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

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

γ) Βεβαίσζε κεηξψνπ εηαηξεηψλ ηεο Τπεξεζίαο ΓΔΜΖ πεξί θαηαζηαηηθψλ 
ηξνπνπνηήζεσλ, κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε κε 
χπαξμεο αίηεζεο, αγσγήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο 
θαη δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή θιπ. 

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

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

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

 
α) Φσηναληίγξαθν ηνπ -ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο 

θαηαηέζεθε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ην ΦΔΚ φπνπ έγηλε ε δεκνζίεπζή 
ηνπ εάλ απαηηείηαη άιισο ε αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ. 

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

ε πεξίπησζε Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο, Οκνξξχζκσλ ή 
Δηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (I.K.E., Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 
α) Φσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζεσξεκέλνπ απφ δεκφζηα 

αξρή θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαη αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην 
ΓΔΜΖ. 

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

  ε πεξίπησζε Έλσζεο ε σο άλσ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο λνκηκνπνίεζεο 
ηζρχεη γηα θάζε κέινο απηήο 
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20.3.2 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο (ή ηνπ αξκφδηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, 
νξγάλνπ απηήο) πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ, κε ηελ νπνία ζα 
εγθξίλεηαη ν νξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα ηελ ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ 
ή δήισζεο γηα ηνλ Γηαγσληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή θαη ππνγξαθή ηεο 
πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ άιισλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο. 

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

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

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

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

 

 ην δηνξηζκφ κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ-κειψλ σο θνηλήο εθπξνζψπνπ ηεο 
θνηλνπξαμίαο απέλαληη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο, ε νπνία ζα έρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ησλ 
ππνινίπσλ κειψλ λα εθπξνζσπεί ηελ θνηλνπξαμία θαη λα δεζκεχεη ηνπο 
θνηλνπξαθηνχληεο απέλαληη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη γεληθφηεξα λα 
ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
χκβαζεο. Ζ εηαηξεία απηή ζα έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
ζηελ θνηλνπξαμία (leader) θαη απφ απηήλ ζα πξνέξρεηαη θαη ην θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ ζα νξηζζεί σο θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη 
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 

 

20.4 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άξζξνπ 13 «Κξηηήξηα Δπηινγήο»  
 

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

 

20.4.1 Γηθαηνινγεηηθά Καηαιιειόηεηαο άζθεζεο  επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο, ν Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο, απαηηείηαη 
λα ππνβάιεη ηα παξαθάησ απνδεηθηηθά ζηνηρεία:  

α) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
β) Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 
  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 





 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

 

RFP- 404/21 

  Α.. 135494 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ RFP-404/21                  ει. 43  

ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - 
κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 

20.4.2 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 19 
 

ε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηθαινχληαη θαη θάλνπλ ρξήζε ηεο 
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
307 ηνπ Ν.4412/16, νη ηξίηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 
20.2, 20.3 θαη 20.4  ηεο παξνχζαο. 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

21.1 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ε γεληθφηεξε 
νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ άξηηα επίβιεςε ηεο ζχκβαζεο 
δηελεξγνχληαη απφ ηα γλσκνδνηηθά θαη νξγαλσηηθά φξγαλα, ηα νπνία ζα 
νξηζζνχλ απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πγθεθξηκέλα, ην Γ.. ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα νξίζεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 
Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο, ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη 
Τπνζηήξημεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 
ηηο νπνίεο ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

 

21.2 Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο, παξαθνινπζεί 
θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ 
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια παξαιαβήο θαη εηζεγείηαη ζην Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ γηα 
ηελ έγθξηζή ηνπο θαζψο θαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. Δπίζεο γλσκνδνηεί πξνο ην Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ θαη γηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε παξαηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ππνγξάθεη ηνπο απαηηνχκελνπο ινγαξηαζκνχο. 
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21.3 Ζ Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Τπνζηήξημεο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη αξκφδηα γηα 
ηελ εχξπζκε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο 
ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο θαζψο θαη ζε ζέκαηα 
αιιεινγξαθίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ Αλάδνρν.  

 
 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα θνηλνπνηνχληαη κε επηζηνιή απφ ηε Γηεχζπλζε 

Οξγάλσζεο θαη Τπνζηήξημεο ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη αληηζηξφθσο. Κάζε επηζηνιή ζα απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε 
ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε. Ζκεξνκελία 
ιήςεο εγγξάθνπ απφ πιεπξάο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζεσξείηαη ε 
εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε 
ζθξαγίδα πξσηνθφιινπ πνπ ζα ηίζεηαη ζηελ επηζηνιή. Οδεγίεο γηα ηνλ ηχπν 
ησλ επηζηνιψλ ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

21.4 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ, πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελψπηνλ 
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο παξνχζαο, θαη ηα 
κέιε ηεο ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο. 

 

21.5 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ αίξεη, νχηε κεηψλεη ηηο 
λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο 
επζχλεο ηνπ γηα παξαιείςεηο ή ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ο 
Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Ο 
Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο νδεγίεο 
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, πιήξε θαη εκπξφζεζκε πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. 
 

 Γελ πθίζηαηαη ζρέζε πξφζηηζεο θαηά ην άξζξν 922 ΑΚ κεηαμχ ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  –  ΠΑΡΑΣΑΔΗ - ΚΤΡΧΔΗ 

 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ θσηνηππηθψλ φπσο απηφο αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο 
πξνυπνζέζεηο: α) ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Ν.4412/16 πεξί 
ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ.  θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα 
ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν 
απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο έπεηηα απφ 
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιινληαη νη εμήο θπξψζεηο: Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - 
παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 
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ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
 
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο απηψλ. 

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ε νπνία εθδίδεηαη 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. 
Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη 
ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 
εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 
αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο 
λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 
ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ 
εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ 
ππεχζπλν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε 
πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ - ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
 
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

 
 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 24 ΑΜΟΗΒΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
 

24.1 Ο Αλάδνρνο ζα απνδεκηψλεηαη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 
πξνζθνξάο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πκβαηηθφ Σίκεκα γηα ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα 
πξνθχςεη ρσξίδεηαη ζε 2 ππνζχλνια: 

πκβαηηθφ Σίκεκα 1 : Σν 1
ν
 ζπκβαηηθφ ππνζχλνιν είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή 

πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ ΠΗΝΑΚΑ (i) ηνπ εληχπνπ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.   

πκβαηηθφ Σίκεκα 2 : Σν 2
ν
 ζπκβαηηθφ ππνζχλνιν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

20.000€, γηα ην θφζηνο ησλ αλαισζίκσλ (Πίλαθαο (ii) ηνπ εληχπνπ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο). 

 Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν 
εθηππψζεσλ θαη ην πνζφ ησλ 20.000€ ζα απνηειεί αλψηαην φξην. 

 Απφ ηελ ηηκή πνπ ζα δνζεί ζηνλ Πίλαθα (ii) ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα ππνινγίδεηαη ε ηηκή 
κνλάδαο/εθηχπσζε θχιινπ Α4,  ζχκθσλα κε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν 
εθηππψζεσλ. 

ηε ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί. 

 Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πνπ δίλνληαη 
ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε 
θακία αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα νηνλδήπνηε ιφγν. 

ηε πκβαηηθή απηή Ακνηβή έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη πεξηιακβάλεηαη φιν ην 
θφζηνο θαη νη θάζε θχζεο θαη κνξθήο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ άξηηα 
εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δειαδή κηζζνί, άδεηεο, 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, απνδεκηψζεηο, δψξα πξνζσπηθνχ, επηδφκαηα, ηπρφλ 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, έμνδα αζθαιίζεσλ πξνζσπηθνχ, ηα γεληθά έμνδα, νη 
δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ην φθειφο ηνπ θαη γεληθά θάζε δαπάλε κε ξεηά 
θαηνλνκαδφκελε. Πεξηιακβάλνληαη ζπλεπψο φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεφκελα κε ηελ παξνρή ησλ  ππεξεζηψλ ηνπ. Ο 
Αλάδνρνο νπδεκία άιιε απαίηεζε έρεη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πέξα απφ 
ην πνζφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

24.2          χκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., γηα φιεο ηηο 
αγνξέο αγαζψλ ή/θαη ππεξεζηψλ ε εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη κε πίζησζε 
ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή κε δίγξακκε επηηαγή ζηηο 15 - 20 
ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη πξνεγεζεί ε 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ/αγαζψλ απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.  

Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ απαηηείηαη επίζεο ε πξνζθφκηζε, εθ κέξνπο 
ηνπ Αλαδφρνπ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: 

1. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ πιεξσκή, 
ην νπνίν απνηειεί βεβαίσζε φηη ε χκβαζε εθηειείηαη θαιψο, ζχκθσλα κε 
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

2. Σηκνιφγην ζχκθσλα κε ην λφκν. 
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3. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

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

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε :  

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

     παξαθξάηεζε 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ ελ ιφγσ 
θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 
Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε 
δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. 
 

     Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Eμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ ελ ιφγσ 
θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 

     νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή/θαη ηξίησλ 
πξνθχπηεη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 
 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 26 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
  
  Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 12.1 ηεο 
παξνχζαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
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γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 
ηεο ΛΔΔ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 27 ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΗ 
 

27.1 Ο Αλάδνρνο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

α) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, κε ηελ επηθχιαμε 
αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/16, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιήξσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηηο ζρεηηθέο 
γξαπηέο εληνιέο ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θφξησζε, δελ παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηα 
ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ επηζθεχαζε ή δελ ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα 
κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ρξφλνπ 
παξάδνζεο πιηθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2. 

27.2 ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε 
θαηά ηελ πεξ. γ ηεο παξ.27.1 ηεο παξνχζαο, ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/16 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα 
ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη 
αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, 
κε απφθαζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

27.3 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα 
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

27.4 ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ 
νξγάλνπ, , ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 203 
ηνπ Ν. 4412/16. 

27.5 Ζ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ακειιεηί, ζηελ ΔΑΑΓΖΤ, ε νπνία νξίδεηαη αξκφδηα γηα ηελ 
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ηήξεζε ζρεηηθνχ κεηξψνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ αμηνπνηνχληαη θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/16.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 28 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ  

 
Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην γηα ηκήκα ή ην ζχλνιν ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή κφλν, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
ηεο πεξ. δ‟ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ ππνθαηάζηαζε 
απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ., χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 29 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – 

ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ   
 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 θαη 
220 ηνπ Ν. 4412/16, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ  λα 
αζθήζεη  πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. 
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε  ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 
21.1 θαη 21.4 ηεο παξνχζαο, ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., εληφο πξνζεζκίαο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 
απνξξηθζείζα. 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δε ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δηνηθεηηθή πξνζθπγή. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ 
αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν 
αξκνδίσο φξγαλν ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
πξνζθπγή αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 
νξηζηηθνπνηεζεί. 

ε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δελ ηθαλνπνηεί ηνλ 
Αλάδνρν κπνξεί απηφο λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε ψζηε λα ιπζεί ε δηαθσλία 
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 205 Α ηνπ Ν.4412/16. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 30 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ 

ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
  

30.1 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

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

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν 
απηφο ζα επζχλεηαη εηο απνδεκίσζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηελ 
αλφξζσζε θάζε άιιεο δεκίαο ηεο.  
 

30.2 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ελεκεξψλεη, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο 
επεμεξγαζίαο, ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, 
θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα 
σο εμήο: 

Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 
πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα 
νπνία ππνβάιινληαη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Πξνζθέξσλ ή 
Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο. 

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

ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:  

(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα 
ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, Υεηξηζηέο ηνπ 
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ 
φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ. 

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

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

IV. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 
εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο 
ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν 
δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 
δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ησλ 
αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 

V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξσλ είηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 
ηνπ Πξνζθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα 
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ 
ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.. 
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VI. H ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν 
γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία 
απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε 
θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 31:  ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

  
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, νθείιεη ν Αλάδνρνο λα ελεξγήζεη κε ηελ νθεηιφκελε 
επηκέιεηα θαη λα κεηψζεη ηηο νπνηεζδήπνηε δπζκελείο επηπηψζεηο, θαζψο θαη λα 
ηεξεί ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ελήκεξε εγγξάθσο, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο. Ζ κε 
επίδνζε ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ γλσζηνπνηήζεσλ, ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηνλ 
Αλάδνρν λα επηθαιεζζεί ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ κε 
ηήξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε πξφζζεηε ή επηπιένλ 
απνδεκίσζε γηα ηνλ ιφγν φηη ζπλέηξεμε πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32:  ΓΛΧΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΓΛΧΑ ΤΜΒΑΖ 

 

32.1 Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί είλαη ε ειιεληθή. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 
πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά.  

32.2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαη ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

32.3 ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 
νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

32.4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ 
ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

32.5 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θαζψο θαη κεηαμχ 
απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ 
ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία 
δηεξκελέσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 33 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Ζ δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη ηα Πξνζαξηήκαηα απηήο, ηνλ Ν. 4412/16 φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ θαηά ην ηζρχνλ δίθαην δηέπνπλ 
ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ φπσο ν παξψλ. 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη νη εμ‟ απηήο ή επ‟ επθαηξία απηήο 
απνξξένπζεο εθαηέξσζελ αμηψζεηο, απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάζεζεο ζηνλ 
Αλάδνρν, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ην Ν. 4412/16 φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,  ηελ  Διιεληθή λνκνζεζία θαη δε  ηνλ Διιεληθφ 
Αζηηθφ Κψδηθα. 

Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο ή δηαθσλίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 
δηαγσληζκφ θαη ηε ζχκβαζε, αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα 
θαη δε ησλ Αζελψλ πνπ ζα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ 
δίθαην.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 34 ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

 
  Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ, 

diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
(www.ametro.gr) θαη θαηαρσξείηαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

 
Δπίζεο, ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο κε ηα Πξνζαξηήκαηά ηνπ θαηαρσξείηαη ζην 
ΚΖΜΓΖ θαη αλαξηάηαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 
(https://www.promitheus.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

(www.ametro.gr). 
 

 
 

http://www.ametro.gr/
http://www.ametro.gr/
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ (Α)  - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Α1) 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο) 

…………………………………………………………………………………….  

Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………… 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
) 

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

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνληνο Φνξέα
2
) 

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

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

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

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

ππέξ ηνπ 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]:  

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

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

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο) 

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

1
 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2 
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

4 
Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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 Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (σπέρ οσ η εγγύηζη) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

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

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

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………..  

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

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

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

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ(Β1) 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο)  
…………………………………………………………..…………………………….  
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)  

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

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνληνο Φνξέα
2 
) 

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

.. 

 

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

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

 4
  

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]:  

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

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

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο) 

                                                
1
 Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2 
Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

ζπγθεθξηκέλν πνζφ αλαγξάθεηαη Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο
. 

4 
Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
“(ηίηινο ζχκβαζεο)………………………………………………………………………”, ζχκθσλα 
κε ηελ (αξηζκφ) ........................ Γηαθήξπμε ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. 

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

ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο
 5 

απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………..  

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

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

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

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Β2) 
 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο …………………………….. 

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

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

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

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

επξψ………………………………………………………………………..4 
 

ππέξ ηνπ:  

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

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

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

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

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

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

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

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

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

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

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

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

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

                                                
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο.  

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

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 





 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  (Γ)  
 

ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
Οη δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ λέσλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ αλαθέξνληαη 
ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο θαη ηα πξνζθεξφκελα λέα θσηνηππηθά ζα πξέπεη λα ηηο πιεξνχλ 

θαη΄ ειάρηζην επί πνηλή απνθιεηζκνύ. πλεπψο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα 
πξνζθέξνπλ εμνπιηζκφ ηδίσλ ή θαη αλψηεξσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε απηά 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο 
 
 

ΠΗΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΔΛΑΥΗΣΧΝ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 30 ppm & 50 ppm 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α 
  

ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ Α3 (30 ppm)  
(ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΔΚΣΤΠΩΣΗ -ΔΓΥΡΩΜΟ ΑΡΩΣΗ)  

  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  
ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΔΝΙΚΑ   

Να είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, όρη αλαθαηαζθεπαζκέλν 
θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε CE. Να είλαη ςεθηαθό, ηερλνινγίαο 
laser, ην ηειεπηαίν κνληέιν ηεο ζεηξάο ηνπ. ΝΑΙ   

Να έρεη κέγηζηε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλόηεηα (όρη 
Duty Cycle) ηνπιάρηζηνλ 20.000 θσηναληηγξάθσλ. Η 
παξαγσγηθή απηή ηθαλόηεηα λα βεβαηώλεηαη από 
επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΝΑΙ   

Να ζπλνδεχεηαη απφ εξγνζηαζηαθή βάζε ζηήξημεο ηνπ 
ίδηνπ θαηαζθεπαζηή.  ΝΑΗ   

Μέγεζνο ραξηηνχ ηξνθνδνζίαο 
(αληίγξαθα/εθηππψζεηο) A5-Α3 ηνπιάρηζηνλ   

Μέγεζνο πξσηνηχπσλ Α5-Α3  ηνπιάρηζηνλ   

Αλάιπζε αληηγξαθήο ≥ 600dpi   

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θαζέηεο ηξνθνδνζίαο 
(εθηφο ηνπ δίζθνπ Bypass) ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 
500 θχιισλ έθαζηε. ΝΑΗ   

Γίζθνο πιατλήο ηξνθνδνζίαο Bypass ≥ 100 θχιισλ   

Μέγηζην Βάξνο ραξηηνχ ≥ 200gsm   

Πνιιαπιά θσηναληίγξαθα 1-999   

Μλήκε ≥ 2GΒ   

Κιίκαθα Δζηίαζεο [%] 25 – 400 %   

θιεξφο δίζθνο ≥ 300GB   

Nα δηαζέηεη standard ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο ζθιεξνχ 
δίζθνπ Data Overwrite γηα δηαδνρηθέο επαλαγξαθέο 
έπεηηα απφ δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζθιεξνχ 
δίζθνπ θαη HDD Encryption γηα θξππηνγξάθεζε ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηνλ ζθιεξφ 
δίζθν. ΝΑΗ   





 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
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Σαρχηεηα θσηναληηγξαθήο 
≥ 30 αληίγξαθα Α4 ην 

ιεπηφ   

Υξφλνο πξψηνπ αληηγξάθνπ  ≤ 4,6 δεπηεξφιεπηα   

Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο πξσηνηχπσλ δηπιήο φςεο γηα 
απηφκαηε ζάξσζε θαη θσηναληηγξαθή δηπιήο φςεο 
κνλνχ πεξάζκαηνο (DSPF). ≥ 100 θχιισλ   

Υξφλνο πξνζέξκαλζεο ≤ 20 sec   

Σαρχηεηα επεμεξγαζηή ≥ 1,0 GHz   

Μεγάιε Έγρξσκε Οζφλε Aθήο  ≥ 7 ηληζψλ   

Σππηθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο (TEC) ≤2,5kWh/εβδνκάδα   

ΔΚΣΤΠΧΖ  

Γηθηπαθφο εθηππσηήο ΝΑΗ   

πκβαηά Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 

XP, Server 2003, 
Vista, Server 2008, 
Win7, Win10,  Mac 
OS X 10.4+, Linux   

Μνλάδα απηόκαηεο δηπιήο όςεο (duplex unit) ΝΑΙ   

Αλάιπζε εθηύπσζεο  ≥1.200x1.200dpi   

Γιώζζεο εθηύπσζεο 
Τνπιάρηζηνλ PCL5e/6, 

PS3   

Σύλδεζε 
Ethernet 10/100 
πξναηξεηηθά 1000   

Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα πξναηξεηηθήο ζύλδεζεο 
Wireless LAN γηα κειινληηθή αλαβάζκηζε. ΝΑΙ   

ΑΡΩΗ  

Έγρξσκνο δηθηπαθόο ζαξσηήο ΝΑΙ   

Ταρύηεηα ζάξσζεο 

≥ 50 αζπξόκαπξα θαη 
50 έγρξσκα  

πξσηόηππα ην ιεπηό   

Υπνζηήξημε LDAP ΝΑΙ   

Supported OS 

XP, Server 2003, Vista, 
Server 2008, Win7, 
Win10,  Mac OS X 

10.4+, Linux   

Αλάιπζε ζάξσζεο ≥ 600dpi   

Λεηηνπξγίεο ζάξσζεο 
Τνπιάρηζηνλ Scan to 

folder/e-mail/USB   

Απηόκαηνο Τξνθνδόηεο δηπιήο όςεο  
Αλαζηξνθέαο 

Πξσηνηύπσλ (DSPF)   

Υπνζηεξηδόκελεο κνξθέο αξρείσλ ζάξσζεο TIFF, JPEG, PDF   





 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
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Να δηαζέηεη Network Twain drivers ΝΑΙ   

Δθηππώζηκν βάξνο ραξηηνύ (g/m²):  
από <= 55 gr έσο >= 

210gr   

Δγγύεζε – ζπληήξεζε ππνζηήξημε 5 έηε   

Πξόζζεηεο Υπεξεζίεο 
Δγθαηάζηαζε θαη 

εθπαίδεπζε ρξεζηώλ   

   
   
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β  

ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ Α3 (50 ppm)  
(ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΔΚΣΤΠΩΣΗ - ΔΓΥΡΩΜΟ ΑΡΩΣΗ)  

  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  
ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΔΝΙΚΑ  

Να είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, όρη αλαθαηαζθεπαζκέλν 
θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε CE. Να είλαη ςεθηαθό, ηερλνινγίαο 
laser, ην ηειεπηαίν κνληέιν ηεο ζεηξάο ηνπ. ΝΑΙ   

Να έρεη κέγηζηε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλόηεηα (όρη Duty 
Cycle) ηνπιάρηζηνλ 40.000 θσηναληηγξάθσλ. Η παξαγσγηθή 
απηή ηθαλόηεηα λα βεβαηώλεηαη από επίζεκα ηερληθά 
θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΝΑΙ   

Να ζπλνδεύεηαη από εξγνζηαζηαθή βάζε ζηήξημεο ηνπ ίδηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  ΝΑΙ   

Μέγεζνο ραξηηνύ ηξνθνδνζίαο (αληίγξαθα/εθηππώζεηο) A5-Α3 ηνπιάρηζηνλ   

Μέγεζνο πξσηνηύπσλ Α5-Α3  ηνπιάρηζηνλ   

Αλάιπζε αληηγξαθήο ≥ 600dpi   

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) θαζέηεο ηξνθνδνζίαο 
(εθηόο ηνπ δίζθνπ Bypass) ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 
θύιισλ έθαζηε. ΝΑΙ   

Γίζθνο πιατλήο ηξνθνδνζίαο Bypass ≥ 100 θύιισλ   

Βάξνο ραξηηνύ ≥ 250gsm   

Πνιιαπιά θσηναληίγξαθα 1-999   

Μλήκε ≥ 2GΒ   

Κιίκαθα Δζηίαζεο [%] 25 – 400 %   

Σθιεξόο δίζθνο ≥ 320GB   

Nα δηαζέηεη standard ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο ζθιεξνύ δίζθνπ 
Data Overwrite γηα δηαδνρηθέο επαλαγξαθέο έπεηηα από 
δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ θαη HDD 
Encryption γηα θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 
απνζεθεπηεί ζηνλ ζθιεξό δίζθν. ΝΑΙ   

Ταρύηεηα θσηναληηγξαθήο 
≥ 50 αληίγξαθα Α4 ην 

ιεπηό   

Φξόλνο πξώηνπ αληηγξάθνπ  ≤ 4 δεπηεξόιεπηα   





 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 
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Απηφκαηνο ηξνθνδφηεο πξσηνηχπσλ δηπιήο φςεο γηα 
απηφκαηε ζάξσζε θαη θσηναληηγξαθή δηπιήο φςεο 
κνλνχ πεξάζκαηνο (DSPF). ≥ 100 θχιισλ   

Υξφλνο πξνζέξκαλζεο ≤ 20 sec   

Σαρχηεηα επεμεξγαζηή ≥ 1,4GHz   

Μεγάιε Έγρξσκε Οζφλε Aθήο  ≥ 10 ηληζψλ   

Σππηθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο (TEC) ≤2,5kWh/εβδνκάδα   

ΔΚΣΤΠΧΖ 

Γηθηπαθφο εθηππσηήο ΝΑΗ   

πκβαηά Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 

XP, Server 2003, 
Vista, Server 2008, 
Win7, Win10,  Mac 
OS X 10.4+, Linux   

Μνλάδα απηφκαηεο δηπιήο φςεο (duplex unit) ΝΑΗ   

Αλάιπζε εθηχπσζεο  ≥1.200x1.200dpi   

Γιψζζεο εθηχπσζεο 
Σνπιάρηζηνλ PCL5e/6, 

PS3   

χλδεζε 
Ethernet 10/100 

πξναηξεηηθά 1000   

Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο ζχλδεζεο 
Wireless LAN γηα κειινληηθή αλαβάζκηζε. ΝΑΗ   

ΑΡΧΖ 

Έγρξσκνο δηθηπαθφο ζαξσηήο ΝΑΗ   

Σαρχηεηα ζάξσζεο 

≥ 80 αζπξφκαπξα θαη 
80 έγρξσκα  

πξσηφηππα ην ιεπηφ   

Τπνζηήξημε LDAP ΝΑΗ   

Supported OS 

XP, Server 2003, 
Vista, Server 2008, 
Win7, Win10,  Mac 
OS X 10.4+, Linux   

Αλάιπζε ζάξσζεο ≥ 600dpi   

Λεηηνπξγίεο ζάξσζεο 
Σνπιάρηζηνλ Scan to 

folder/e-mail/USB   

Απηφκαηνο Σξνθνδφηεο δηπιήο φςεο  
Αλαζηξνθέαο 

Πξσηνηχπσλ (DSPF)   

Τπνζηεξηδφκελεο κνξθέο αξρείσλ ζάξσζεο TIFF, JPEG, PDF   

Να δηαζέηεη Network Twain drivers ΝΑΗ   

Δθηππψζηκν βάξνο ραξηηνχ (g/m²):  
απφ <= 55 gr έσο >= 

300gr   

Δγγχεζε – ζπληήξεζε ππνζηήξημε 5 έηε   

Πξφζζεηεο Τπεξεζίεο 
Δγθαηάζηαζε θαη 

εθπαίδεπζε ρξεζηψλ   

 
 
 
 
 
 





 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  (Γ) 
 

Α) ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

 
Ζ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαζέηεη ηα παξαθάησ νθηψ (8) παιαηά θσηνηππηθά κεραλήκαηα: 
 

ΣΤΠΟ ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

SHARP mod. ΑR M 316 Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 2
νο

 φξνθνο 

SHARP mod. ΑR M 316 Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 5
νο

 φξνθνο 

SHARP mod. ΑR M 316 Γεδεψλ 2, Αζήλα, 1
νο

 φξνθνο 

SHARP mod. ΑR M 316 Γεδεψλ 2, Αζήλα, 2
νο

 φξνθνο 

SHARP mod. ΑR M 316 26
εο

 Οθησβξίνπ 40, Θεζζαινλίθε 

SHARP mod. MX M 450 U Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 1
νο

 φξνθνο 

SHARP mod. MX M 450 U Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 7
νο

 φξνθνο 

SHARP mod. AR 5320 Γεδεψλ 2, Αζήλα, 3
νο

 φξνθνο 

 
Σα κεραλήκαηα απηά ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε αληίζηνηρα λέα κεραλήκαηα δχν δηαθνξεηηθψλ 
ηχπσλ: 6 ηεκ. 30 ppm & 2 ηεκ. 50 ppm θη ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ ζπκθψλσλ πξνο απηέο 
ησλ Πηλάθσλ Α & Β ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (Γ).  
 
Σα πθηζηάκελα κεραλήκαηα βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηελ Αζήλα 
ζην θηίξην επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, θαη ζην θηίξην επί ηεο νδνχ Γεδεψλ 2 θαη ζηα 
γξαθεία ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε επί ηεο 26

εο
 Οθησβξίνπ 40, ηθ 54627. 

Σα  θαηλνχξγηα κεραλήκαηα ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο ίδηεο ζέζεηο ησλ παιαηψλ. 
 
1. ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ λέσλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ Πίλαθα (i) ηνπ εληχπνπ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πεξηιακβάλνληαη: 

α) ε πξνκήζεηα ησλ κεραλεκάησλ, ε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο ρψξνπο πνπ 
ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα ζην 
θηίξην επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, ηθ 11525, θαη ζην θηίξην επί ηεο νδνχ Γεδεψλ 
2 θαζψο θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζην θηίξην επί ηεο 26

εο
 Οθησβξίνπ 40, ηθ 54627.  Δπίζεο 

ζην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ 
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ. 

 
β) ην πιήξεο ζεη αλαισζίκσλ πιηθψλ γηα ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαζψο 

θαη ηα πιήξε εγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη ρεηξηζκνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
γ) ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπο ζηελ απνδνηηθή θαη αζθαιή ρξήζε απηψλ. 
 
δ) ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηφδνπ εξγνζηαζηαθήο εγγχεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ην 
θφζηνο εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ, ην θφζηνο ησλ αλαισζίκσλ (εθηφο θσηνηππηθνχ 
ραξηηνχ θαη ζπξξαπηηθψλ) ηφζν γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε φζν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
έθηαθησλ αλαγθψλ – βιαβψλ.  

ε) ε πεξίπησζε βιάβεο ζε θσηνηππηθφ κεράλεκα ε νπνία, αθφκε θαη θαηφπηλ ηεο 
επέκβαζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπληεξεηή, δελ απνθαζίζηαηαη θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη 
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κφληκν ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ελ ιφγσ κεράλεκα κε άιιν 
αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ θαη απφδνζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

2. ηελ πξνζθνξά ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε απφζπξζε ησλ αληίζηνηρσλ νθηψ (8) παιαηψλ 
κεραλεκάησλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ, κε κέξηκλα θαη κέζα ηνπ Αλαδφρνπ. Σν ζρεηηθφ 
φθεινο απφζπξζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ 
Πίλαθα (i) ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, γηα λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή 
πξνζθεξφκελε  ηηκή πξνκήζεηαο ησλ θσηνηππηθψλ. 
 

3. Σν πλνιηθφ πξνζθεξφκελν θφζηνο αλαιψζηκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ 
Πίλαθα (ii) ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, αθνξά ζε εθηίκεζε ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ γηα 5 έηε βάζεη ησλ 
παξαδνρψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα.  
 
Απφ ηελ ηηκή πνπ ζα δνζεί ζηνλ Πίλαθα (ii) ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα ππνινγίδεηαη ε ηηκή κνλάδαο/εθηχπσζε θχιινπ Α4,  
ζχκθσλα κε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν εθηππψζεσλ. 
 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθεξφκελε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ζην άξζξν 6 
ηεο παξνχζεο αληηζηνηρεί ζηε πλνιηθή Σηκή Πξνζθνξάο, ηνπ Πίλαθα (iii) ηνπ εληχπνπ 
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Ο κεηνδφηεο ζα πξνθχςεη απφ ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή 
ηηκή πξνζθνξάο.  
 

5. Σφζν ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία φζν θαη νη επηκέξνπο είλαη δεζκεπηηθέο θαη δελ 
επηηξέπεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ηηο ππεξβνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 

6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πκβαηηθφ Σίκεκα γηα ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα πξνθχςεη 
ρσξίδεηαη ζε 2 ππνζχλνια: 
 
πκβαηηθφ Σίκεκα 1 : Σν 1

ν
 ζπκβαηηθφ ππνζχλνιν είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ ΠΗΝΑΚΑ (i) ηνπ εληχπνπ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.   

πκβαηηθφ Σίκεκα 2 : Σν 2
ν
 ζπκβαηηθφ ππνζχλνιν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000€, γηα 

ην θφζηνο ησλ αλαισζίκσλ (Πίλαθαο (ii) ηνπ εληχπνπ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο). 

 Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
πξαγκαηηθφ φγθν εθηππψζεσλ θαη ην πνζφ ησλ 20.000€ ζα 
απνηειεί αλψηαην φξην. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ  (Δ) 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ο ππνγξάθσλ 
...................................................................................................................................... 

ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία (ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη εηαηξία)  

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

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

δειψλσ θαη πξνζθέξσ ηα παξαθάησ: 
 

Α) ΓΖΛΧΔΗ 

Πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία πνπ εθπξνζσπψ λα δηακνξθψζεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
ηεο ζηνλ Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα νθηψ (8) θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ» (Γηαγσληζκφο RFP - 404/21) έρεη 
κειεηήζεη θαη έρεη πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηα νπνία 
θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη έρεη ιάβεη ππ΄ φςηλ ηεο φια ηα ζηνηρεία απηά ζηελ 
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηεο. 

ηηο παξαθάησ ηηκέο ηεο Οηθνλνκηθήο καο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη θαη έρνπλ 
ζπλππνινγηζζεί νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο 
θαη δαπάλεο γηα γεληθά ή εηδηθά έμνδά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πάζεο 
θχζεσο κηζζνινγηθψλ ή άιισλ δαπαλψλ ζρεηηθά κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ 
θαη ησλ ζπλαθψλ δαπαλψλ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ελ γέλεη εξγνδνηηθέο 
ππνρξεψζεηο, δαπάλεο αζθάιηζεο, νη θάζε είδνπο θνξνινγηθέο ή άιιεο επηβαξχλζεηο 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θαη γεληθά θάζε δαπάλε, έζησ θαη αλ δελ 
θαηνλνκάδεηαη ξεηά, πνπ είλαη απαξαίηεηε  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 
 

Αθήνα, ..................................... 

 

 

Ο ΓΗΛΩΝ 

 

 

 

 

(Ο ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ)
 
 

Συπαγίδα και Υπογπαυή Εξουσιοδοτημένου 

Εκπποσώπου 
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Β) ΠΗΝΑΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
ΠΗΝΑΚΑ (i)  

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 

 

α/

α 
Πεξηγξαθή 

Δθηηκώκελν 

Κόζηνο 
(€ τφρίς Φ.Π.Α.) 

Σηκή κνλάδαο 
(€ τφρίς Φ.Π.Α.)  

Αξηζκόο 

κερ/ησλ 
(ηεμ.) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 
(€ τφρίς Φ.Π.Α.) 

   (α) (β) (γ)=(α)x(β) 

1 

Πξνκήζεηα “αζπξφκαπξσλ πνιπιεηηνπξγηθψλ 
θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ Α3 (30 ppm) 
(Φσηναληηγξαθηθφ-εθηππσηήο-έγρξσκνο ζαξσηήο)” κε 
ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα πξνο ηηο αλαθεξφκελεο ζην 
Πξνζάξηεκα Γ-ΠΗΝΑΚΑ Α  ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνκήζεηα ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ην ζχλνιν 

ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο 

θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο 

 ην Κόζηνο ζπληήξεζεο - ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

κεραλεκάησλ δηάξθεηαο 5 εηψλ  

 

 6  

2 

Πξνκήζεηα “αζπξφκαπξσλ πνιπιεηηνπξγηθψλ 
θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ Α3 (50 ppm) 
(Φσηναληηγξαθηθφ-εθηππσηήο-έγρξσκνο ζαξσηήο)”κε 
ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα πξνο ηηο αλαθεξφκελεο ζην 
Πξνζάξηεκα Γ –ΠΗΝΑΚΑ Β ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνκήζεηα ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ην ζχλνιν 

ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο 

θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο 

 ην Κόζηνο ζπληήξεζεο - ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

κεραλεκάησλ δηάξθεηαο 5 εηψλ  

 

 2  

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ  – 1 
(€ τφρίς Φ.Π.Α.) 

 

   

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΟΦΔΛΟ ΑΠΟΤΡΖ ΠΑΛΑΗΧΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ “SHARP” -  2 

 

 

 8  

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ (ΚΟΣΟ Α) (€ ρσξίο Φ.Π.Α.) 

[(Σ1-Σ2)] 
 

30.000,00    
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ΠΗΝΑΚΑ (ii) 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
 
 

 Πεξηγξαθή 

 
Δθηηκψκελν 

Κφζηνο 
(€ τφρίς Φ.Π.Α.) 

Κφζηνο 
ιεηηνπξγίαο αλά 
κεράλεκα γηα 5 

έηε 
(€ τφρίς Φ.Π.Α.) 

Αξηζκφο 
κερ/ησλ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ γηα 5 

ΔΣΖ 
(€ τφρίς Φ.Π.Α.) 

   (α) (β) (γ)=(α)x(β) 

1 

πλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο αλαισζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 
“αζπξφκαπξσλ πνιπιεηηνπξγηθψλ θσηναληηγξαθηθψλ 
κεραλεκάησλ Α3 (30 ppm) (Φσηναληηγξαθηθφ-εθηππσηήο-
έγρξσκνο ζαξσηήο  
για εθηηκψκελν μηνιαίο όγκο εκησπώζεφν μονής όυης: 5.000 
θύλλφν Α4 (με 5% κάλσυη μαύροσ) 
[Περιλαμβάνει ηο κόζηος όλφν ηφν απαραίηηηφν αναλφζίμφν, 
εκηός θφηοησπικού ταρηιού και ζσρραπηικών, ανά ζελίδα μονής 
όυης Α4 x 5.000 ζελ. x 12 μήνες x 5 έηη, για ηο τρονικό διάζηημα 
ηφν 5 εηών ποσ καλύπηει η ζσνηήρηζη ] 

 
 

 

 
 6  

2 

πλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο αλαισζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 
“αζπξφκαπξσλ πνιπιεηηνπξγηθψλ θσηναληηγξαθηθψλ 
κεραλεκάησλ Α3 (50 ppm) (Φσηναληηγξαθηθφ-εθηππσηήο-
έγρξσκνο ζαξσηήο)” 
για εθηηκψκελν μηνιαίο όγκο εκησπώζεφν μονής όυης: 10.000 
θύλλφν Α4 (με 5% κάλσυη μαύροσ) 
[Περιλαμβάνει ηο κόζηος όλφν ηφν απαραίηηηφν αναλφζίμφν, 
εκηός θφηοησπικού ταρηιού και ζσρραπηικών, ανά ζελίδα μονής 
όυης Α4 x 10.000 ζελ. x 12 μήνες x 5 έηη, για ηο τρονικό 
διάζηημα ηφν 5 εηών ποσ καλύπηει η ζσνηήρηζη ] 

 

 2  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ για 5 ΔΣΗ 

(ΚΟΣΟ Β) (€ ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 

20.000,00 
   

 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ (iii) ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

[ (ΚΟΣΟ Α) + (ΚΟΣΟ Β) ], (€ ρσξίο Φ.Π.Α.) 
 

 

 
Αθήνα, ..................................... 

 

 

Ο ΓΗΛΩΝ 
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