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ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  –  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 
 
1.1 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., µε διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ιδρύθηκε µε το άρθρο πρώτο του Νόµου 1955/91 (ΦΕΚ 
112/18.07.91, τ. Α’). Σκοπός της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ο οποίος 
προσδιορίζεται µε το άρθρο 2 του Ν.1955/91, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3202/03 και µε τα άρθρα 121 και 
145 του Ν. 4070/12 είναι µεταξύ άλλων η µελέτη, κατασκευή, 
οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του 
δικτύου αστικού σιδηροδρόµου του Νοµού Αττικής και του Νοµού 
Θεσσαλονίκης και γενικά των ηλεκτρικών σιδηροδρόµων του Νοµού 
Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης εκτός από το σιδηροδροµικό 
δίκτυο του ΟΣΕ (µε ηλεκτροκίνηση ή χωρίς), καθώς και του δικτύου 
ΤΡΑΜ σε όλη την Επικράτεια. 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε 
ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν.4412/16, µέσω του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), για την 
επιλογή Αναδόχου για την Προµήθεια τροχαίου υλικού για το µετρό 
Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς Καλαµαριά και προσκαλεί 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
µεµονωµένα ή ενώσεις) να υποβάλουν προσφορές σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα τεύχη και έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης για την ανάδειξη Αναδόχου.  

 
Η Σύµβαση θα συναφθεί µεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του 
οικονοµικού φορέα που θα αναδειχθεί Ανάδοχος από την παρούσα 
διαδικασία. 

 
1.2 Αναθέτων Φορέας και Κύριος της Σύµβασης που θα καταρτιστεί είναι η 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  
 
1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 
µε τον διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 

Α.Φ.Μ. / ∆ΟΥ 094325955 / ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 191-193 

Πόλη Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας 11525 
Χώρα Ελλάδα 

Αρµόδιος για 
πληροφορίες  

Αικ. Σαΐτη 

Τηλέφωνο 210 6792473, 210 6792351 
Φαξ 210 6726126 

e-mail ksaiti@ametro.gr 
Γεωγραφική Περιοχή 
Φορέα (Nuts) 

EL 30 

Γεωγραφική Περιοχή 
εκτέλεσης Σύµβασης 

EL 522 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – CPV ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1 Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η µελέτη, κατασκευή, προµήθεια και 

θέση σε λειτουργία δεκαπέντε (15) νέων συρµών, εκ των οποίων έξι (6) 
για τις ανάγκες του βασικού έργου του µετρό Θεσσαλονίκης και εννιά (9) 
για τις ανάγκες της επέκτασής του προς Καλαµαριά. 

Οι συρµοί θα λειτουργούν αυτόµατα χωρίς οδηγό (Grade-of-Automation 
4 GoA4) σύµφωνα µε το IEC 62290-1.  

Οι συρµοί θα είναι φυσικά και λειτουργικά συµβατοί µε το υπάρχον 
σύστηµα Μετρό Θεσσαλονίκης ήτοι, µε το Βασικό Έργο, την επέκταση 
προς Καλαµαριά, το Αµαξοστάσιο Πυλαίας µε τον υπάρχοντα 
εξοπλισµό συντήρησης του Τροχαίου Υλικού καθώς και µε το υπάρχον 
τροχαίο υλικό. 
 
To αντικείµενο, των εργασιών του Αναδόχου, ο εξοπλισµός, τα υλικά 
που θα παραδοθούν, η εκπαίδευση και οι λοιπές εργασίες που θα 
εκτελεστούν στο πλαίσιο της σύµβασης που θα συναφθεί, 
περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «Προδιαγραφή Επιδόσεων» και 
στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού. 
 
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο µετά από συνεργασία 
και συντονισµό και µε τους άλλους εµπλεκόµενους αναδόχους τόσο στο 
βασικό έργο, όσο και στο έργο της επέκτασης. 

 
2.2 Ο Κωδικός CPV της Σύµβασης είναι:  
 

34622100-5 «Επιβατικά βαγόνια σιδηροδρόµων» 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Ο τίτλος της σύµβασης που θα συναφθεί είναι: «Προµήθεια Τροχαίου 

Υλικού για το µετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς 
Καλαµαριά». 

  
 Ο τίτλος αυτός πρέπει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και 

υποφακέλους των προσφορών και γενικά σε όλα τα έγγραφα που θα 
υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, συνοδευόµενος 
από τον Κωδικό Αναφοράς RFP-406/21. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
4.1 Η διαδικασία σύναψης της σύµβασης θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά µε 

χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (διαδικτυακή 
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πύλη www.promitheus.gov.gr) µε ανοικτή διαδικασία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 264 του Ν.4412/16.  

 
4.2 Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 311 του Ν.4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο συνολικός συµβατικός χρόνος για την πλήρη περάτωση και 
παράδοση του αντικειµένου της Προµήθειας, ορίζεται σε εννιακόσιες 
δέκα (910) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της Σύµβασης. 
 

Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα και τις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς αυτό, περιλαµβάνονται στα άρθρα 
8 και 9 του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
6.1 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στα εκατό σαράντα δύο 

εκατοµµύρια Ευρώ (142.000.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ και αφορά στην 
εκτέλεση του συνολικού αντικειµένου της σύµβασης. 

  
 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι δεσµευτική και δεν επιτρέπεται 

στους οικονοµικούς φορείς να την υπερβούν. 
 
6.2 Για το διάστηµα ισχύος της σύµβασης δεν προβλέπεται  

αναπροσαρµογή τιµών. 
  
6.3 ∆ιευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 
6.4 Στον Ανάδοχο θα χορηγηθεί τµηµατικά έντοκη προκαταβολή ύψους 

σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας της σύµβασης (συµβατικό 
τίµηµα), χωρίς ΦΠΑ. Ο τρόπος χορήγησης της προκαταβολής και ο 
τρόπος απόσβεσής της, καθορίζεται στο άρθρο 10.1 του τεύχους της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
6.5 Τα στοιχεία που απαρτίζουν την αµοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και 

οι λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωµής και τα 
λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, καθορίζονται στο άρθρο 10.2 του 
τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
6.6 Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Υποδοµές, Μεταφορές, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και το 
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
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Επενδύσεων µε Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΕ2711 και ενάριθµα 
2016ΣΕ27110020 και 2016ΣΕ27110021. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

7.1 Γενικοί Όροι 

Οι εγγυητικές επιστολές των παρακάτω παραγράφων εκδίδονται προς 
όφελος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε αποκλειστική δαπάνη του 
οικονοµικού φορέα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β` και γ` 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και έχουν το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το ΤΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης επιστρέφονται µετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση δικαιούχο οικονοµικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού 
φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι εγγυητικές επιστολές 
περιλαµβάνουν και τον όρο ότι οι εγγυήσεις καλύπτουν τις υποχρεώσεις 

όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Στην 

περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές 
περισσότερες της µίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό 
ποσό της εγγύησης, µε την προϋπόθεση ότι οι εγγυητικές αυτές 
επιστολές θα εκδοθούν η κάθε µία υπέρ όλων των µελών της ένωσης 
και όχι υπέρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. 
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επικοινωνεί µε αποστολή σχετικής επιστολής 
µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειµένου να επιβεβαιώσουν εγγράφως την εγκυρότητά τους. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι ρητές, ανέκκλητες, άνευ όρων και 
πληρωτέες µε την πρώτη απαίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ως 
αυτοφειλέτες και πρωτοφειλέτες, µε παραίτηση από το δικαίωµα της 
διαιρέσεως και διζήσεως, 
 
Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι εισπρακτέες και πληρωτέες στην 
Ελλάδα και οποιαδήποτε διαφορά επ’ αυτών θα υπόκεινται στην 
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αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων της 
Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 
7.2  Εγγύηση Συµµετοχής 

 
7.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 
(προσφέροντες) µε την προσφορά τους, κατά τους όρους της παρ.1α) 
του άρθρου 302 του Ν.4412/2016 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
ύψους δύο εκατοµµυρίων οχτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(2.840.000,00€) ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, µη συνυπολογιζοµένων των 
δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης, µε 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 
7.2.2 Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα είναι σύµφωνες µε το 

Υπόδειγµα Α.1 του Προσαρτήµατος Α, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα. Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής 
επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα γιατί το 
εκδοτικό πιστωτικό ίδρυµα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα 
εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α.2 του 
Προσαρτήµατος Α της παρούσας και θα συνοδεύεται από επίσηµη 
µετάφραση στα ελληνικά.  
 

7.2.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 
10.7 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 10.7 της παρούσας. 

 
7.2.4 Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής δεν 

είναι σύµφωνη µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα καλέσει τον 
οικονοµικό φορέα να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα, εντός προθεσµίας που θα οριστεί από την 
Επιτροπή. Οι οικονοµικοί φορείς που δεν θα συµµορφωθούν στην 
πρόσκληση της Επιτροπής, αποκλείονται από την παρούσα 
διαδικασία. 
 

7.2.5 Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκοµίζονται, µε ευθύνη του οικονοµικού 
φορέα, το αργότερο πριν την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 9.2 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 
από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

7.2.6 Η προσφορά οικονοµικού φορέα που παρέλειψε να προσκοµίσει την 
απαιτούµενη από τα έγγραφα της σύµβασης εγγύηση συµµετοχής 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής 
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∆ιαγωνισµού. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του 
προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 
άλλης απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης. 
 

7.2.7 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την 
µε την προσκόµιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται, µε την επιφύλαξη της 
παρ. 7.2.8, στους λοιπούς προσφέροντες, µετά από: 

 
(α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης,  

(β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης των ενδίκων µέσων 
προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 

(γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 
127),εφόσον απαιτείται. 

 
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής 
επιστρέφεται στους συµµετέχοντες σε περίπτωση: 
 
α)   λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής 
 
και 
 
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη 
η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 
βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα 
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως. 

 
7.2.8 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων 
 α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες 
απαιτούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 της παρούσας περί κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ή το 
άρθρο 14 της παρούσας περί λόγων αποκλεισµού, ή 

 γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης δικαιολογητικά ή  

 δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης ή  
ε) υπέβαλε µη κατάλληλη προσφορά µε την έννοια της περ. 46 της 

παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, ή 
στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν. 

4412/16 περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
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7.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ζητά από τον ανάδοχο της σύµβασης να 

παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 
(4%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.  

 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του 

συµφωνητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 302 του Ν.4412/16 και τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 10.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
7.4 Εγγύηση Προκαταβολής 
 
 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. απαιτεί από τον ανάδοχο «εγγύηση 

προκαταβολής» για ποσό ίσο µε αυτό της προκαταβολής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 302 του Ν.4412/16 και τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 10.1.2 
της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
7.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
 
 Με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειµένου της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση εγγύησης καλής 
λειτουργίας, για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν 
ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά 
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εν λόγω εγγύηση ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 302 του 
Ν.4412/16 και τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 10.4 της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
8.1 Τα έγγραφα και τα τεύχη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 

είναι τα ακόλουθα: 

α. η Προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), 
 
β. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), 

γ. η παρούσα ∆ιακήρυξη, µε τα προσαρτήµατά της, και το Τεύχος 
∆ιευκρινίσεων που τυχόν εκδοθεί, 

δ. το Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, 

ε. η Συγγραφή Υποχρεώσεων, µε τα προσαρτήµατά της, 

στ. η Προδιαγραφή Επιδόσεων, µε τα παραρτήµατά της, 

ζ. τα Πληροφοριακά στοιχεία. 
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Τα παραπάνω τεύχη και έγγραφα θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (www.ametro.gr). 
 
Επισηµαίνεται ότι τα Πληροφοριακά στοιχεία (στοιχείο «ζ») 
διατίθενται σε CD και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα 
παραλάβουν στην ταχυδροµική διεύθυνση που αναφέρεται στην 
παρ. 1.3 της παρούσας κατόπιν σχετικής συνεννόησης.  
 
Πληροφορίες σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό παρέχονται από την κα Αικ. 
Σαΐτη στα τηλέφωνα 210-6792351 – 210-6792473, τις εργάσιµες ηµέρες 
από 9:00 έως 15:00. 

 
8.2 Στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς δίδεται η δυνατότητα, πριν 

από την υποβολή προσφορών, να υποβάλλουν ερωτήµατα και να 
ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού 
ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
µέχρι τις 04/01/2022 και ώρα 11:00π.µ. 
 
Τονίζεται ότι προκειµένου να υποβάλουν αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς 
πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων απαιτείται να είναι  ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. 
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα που θα 
υποβληθούν µέσω του διαδικτυακού τόπου και θα εκδώσει Τεύχος 
∆ιευκρινίσεων το οποίο θα αναρτήσει στο διαδικτυακό σύστηµα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
(www.ametro.gr)., το αργότερο µέχρι τις 20/01/2022 και ώρα 11:00π.µ. 
Επισηµαίνεται ότι απαντήσεις θα δοθούν µόνο στα ερωτήµατα που θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά. 
 
Στο Τεύχος ∆ιευκρινίσεων είναι, επίσης, δυνατόν να περιληφθούν 
βελτιώσεις, συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των όρων των τευχών του 
διαγωνισµού, που τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται. Οι διευκρινίσεις 
συµπληρώνουν και ενσωµατώνονται στα τεύχη του διαγωνισµού και 
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 
Επισηµαίνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, απόψεις κλπ, οι οποίες 
ενδέχεται να δοθούν ή να διατυπωθούν από οποιοδήποτε µέλος, 
στέλεχος ή υπάλληλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., δεν δεσµεύουν την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη τους µόνο τα περιεχόµενα των τευχών του ∆ιαγωνισµού, του 
∆ιευκρινιστικού Τεύχους που θα εκδοθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
και τη σχετική επίσηµη αλληλογραφία. 
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ΑΡΘΡΟ 9  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
 
9.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 

26/01/2022 και ώρα 11:00 π.µ. Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών 
σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του 
οικονοµικού φορέα, ακόµη και στην περίπτωση που η καθυστέρηση 
αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 
 

9.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (Υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 01/02/2022 και ώρα 
11:00 π.µ.  
 

9.3 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (Υπο)φακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά» θα γίνει κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ 

ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
10.1 Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να ακολουθεί σε ότι 

αφορά τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόµενα του φακέλου, τα 
οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 9.1 της παρούσας στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων 
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα µε αρ. 
64233/2021 (ΦΕΚ Β’/2453/9.6.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης «Ρυθµίσεις 
τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών και Υπηρεσιών µε χρήση των 
επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». (εφεξής Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες). 
 

10.2 Για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισµένο 
(εγκεκριµένο) πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο 
εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες.  
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Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να 
απαιτείται έγκριση εκ µέρους της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το ΕΣΗ∆ΗΣ µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µε αιτιολογηµένη απόφασή της, ρυθµίζει τον 
τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 
4 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ Προµήθειες και Υπηρεσίες. 
 

10.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ 
Προµήθειες και Υπηρεσίες:  
 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαµβάνονται τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και η Τεχνική Προσφορά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τα άρθρα 17 
και 18 της παρούσας.  
 
και 
 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στο άρθρο 19 
της παρούσας. 

 
10.4 Από τον προσφέροντα σηµαίνονται, µε χρήση της σχετικής 

λειτουργικότητας του ΕΣΗ∆ΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
257 του ν. 4412/2016. 
 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, 
πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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10.5 Εφόσον οι Οικονοµικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, µεταδεδοµένα 

και συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς τους στις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ, στην συνέχεια, 
µέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε 
µορφή ηλεκτρονικών αρχείων µε µορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν 
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισµένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά 
αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις και επισυνάπτονται από τον 
Οικονοµικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισηµαίνεται ότι 
η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγµατοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγµή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
στοιχείων σε αυτόν  

 
10.6 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της 

προσφοράς, οι Οικονοµικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους 
(υπο)φακέλους της παραγράφου 10.3 του παρόντος άρθρου, µέσω του 
υποσυστήµατος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 
στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε µορφή ηλεκτρονικών 
αρχείων µε µορφότυπο PDF.  

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν 
απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή, γίνονται αποδεκτά 
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις: 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί 

ηλεκτρονικών δηµοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά 
δηµόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισηµείωση e-
Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί 
ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης 

ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες 
δηµοσίων συµβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί 
συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής 
φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης (ήτοι µετά την αποστολή της 
προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 
 
Επιπλέον, δεν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή τα ΦΕΚ και 
ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή 
µη, µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς 
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τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε 
διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια. 

 
Το αργότερο πριν την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 9.2 της παρούσας, 
προσκοµίζονται µε ευθύνη του οικονοµικού φορέα στην ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε 
πρωτότυπη µορφή. 
 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, πλην των 

περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 
του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά 
τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δηµόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την 
επισηµείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και 
δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

 
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 
(Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (µε Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύµβαση περί απαλλαγής από 
την επικύρωση ορισµένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόµοιας διατύπωσης δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται 
από τις αρχές κράτους µέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 
για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισµένων 
δηµοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό 
µητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά µε το γεγονός αυτό δηµόσια 
έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους 
µέλους της ιθαγένειάς του. 
 
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατατίθενται στο πρωτόκολλο 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ µέχρι τις 15:00 και συνοδεύονται από έγγραφο του 
προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα υποβαλλόµενα 
δικαιολογητικά. Ο σχετικός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη 
«Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής - Τεχνικής 
Προσφοράς», θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα 
και να συνοδεύεται από διαβιβαστική επιστολή εκτός φακέλου, 
προκειµένου να πρωτοκολληθεί κατά την άφιξή του. 
 

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Επωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 

 
(Κωδικός αναφοράς RFP-406/21) 

 
Προς: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191-193 

115 25 – Αθήνα 
 

Υπόψη : ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

### ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ### 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 
υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία 
όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι Οικονοµικοί Φορείς φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής του φακέλου 
«∆ικαιολογητικών Συµµετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µέχρι την προθεσµία που αναγράφεται παραπάνω. 
Εκπρόθεσµη υποβολή του φακέλου µε τα δικαιολογητικά και στοιχεία σε 
έντυπη µορφή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό του Οικονοµικού Φορέα, ακόµη και στην περίπτωση που η 
καθυστέρηση αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι εκπρόθεσµοι 
φάκελοι επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Σε περίπτωση µη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω 
στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη µορφή, πλην 
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της πρωτότυπης εγγύησης συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
ζητήσει τη συµπλήρωση και υποβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 310 
του ν. 4412/2016. 
 

10.7 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται από την προσφορά τους για χρονικό 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως µη κανονική. 
 
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε την παραπάνω αρχική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του 
ν.4412/16. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί 
φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 
ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δύναται µε 
αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν 
την προσφορά τους. 

 
10.8 ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές 

για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. Κάθε προσφέρων µπορεί 
να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 

 
10.9 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα που θα είναι 

επίσηµη γλώσσα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της 
παρούσας. 

 
10.10 Η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία προϋποθέτει ότι ο προσφέρων 

οικονοµικός φορέας έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας 
∆ιακήρυξης και των λοιπών στοιχείων κι ότι αποδέχεται αυτά 
ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ/ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 
ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
11.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 

Με απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ορίζεται η πενταµελής 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία θα είναι υπεύθυνη να εξετάζει και να 
γνωµοδοτεί για όλα τα στάδια του ∆ιαγωνισµού, από την αποσφράγιση 
των προσφορών έως τη γνωµοδότηση για την απόφαση κατακύρωσης 
ή µαταίωσης του διαγωνισµού και γενικότερα να αξιολογεί και 
γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που θα ανακύπτει κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης έως την υπογραφή της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων 
των απαιτούµενων γνωµοδοτήσεων επί θεµάτων που θα ανακύψουν 
κατά την εξέταση τυχόν προσφυγών από την Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 
Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει µε 
τη διαδικασία που αναλύεται στη συνέχεια. 
 

11.1.1 1η Φάση: Έλεγχος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και 
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς γίνεται την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 9.2 της παρούσης, µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο 
σύστηµα Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται 
είναι προσβάσιµα αποκλειστικά στα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την προσκόµιση των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 7.2 της 
παρούσας. 

 
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας παρέλειψε να προσκοµίσει 
την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής, (είτε της ηλεκτρονικής 
έκδοσης, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε 
απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µετά από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούµενου εδαφίου 
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά 
µε την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης σύµβασης. 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κοινοποιεί την ως άνω απόφαση στους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Κατά της απόφασης αυτής, χωρούν προδικαστικές προσφυγές, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 11.4 του παρόντος άρθρου.  
 
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία 
στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε 
πλήρη. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί παράλληλα µε τους φορείς που 
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών 
θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας και ολοκληρώνεται µε 
την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων 
του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και της 
βαθµολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών µε βάση τα 
κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 12 της παρούσας. 
 
Στο πρακτικό θα αναγράφεται ποιοι γίνονται αποδεκτοί στην επόµενη 
φάση, τη βαθµολογία που έλαβαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
τους προσφορών καθώς και ποιοι αιτιολογηµένα αποκλείονται. 
 

 Στην 1η φάση της διαδικασίας ελέγχου των ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, 
αποκλείονται όσοι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: 
 
α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης 

και ειδικότερα των άρθρων 17 και 18. 

β) απορρίφθηκαν βάσει της τεχνικής αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών τους σύµφωνα µε το άρθρο 12. 

 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και την οριστικοποίηση σύνταξης του πρακτικού, εκδίδεται 
από το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. απόφαση µε την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα της 1ης φάσης.  
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Η εν λόγω απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κοινοποιείται 
στους συµµετέχοντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει 
της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, µέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί µε αντίγραφο του 
αντίστοιχου πρακτικού και οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των 
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Κατά της απόφασης αυτής, χωρούν προδικαστικές προσφυγές ενώπιον 
της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 11.4 του παρόντος άρθρου.  

11.1.2 2η Φάση: Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών και Συνολική 
Αξιολόγηση 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της 1ης φάσης, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω και την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων, αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά, κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν 
απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, µε βάση τη 
συνολική βαθµολογία τους, καθώς και η αιτιολογηµένη εισήγησή της για 
την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.   
 
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 
αντικείµενο της σύµβασης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. απαιτεί από τους 
οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης, την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, Αν ο οικονοµικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική 
πρόσκληση εντός της άνω προθεσµίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, ή 
εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 
χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
του απορρίπτεται ως µη κανονική και καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 313 του Ν. 4412/16. 

Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών η ανάθεση γίνεται στην 
προσφορά µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι 
ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και την οριστικοποίηση σύνταξης του πρακτικού, 
εκδίδεται από το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. απόφαση µε την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα της 2ης φάσης. 
 
Η ως άνω απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών 
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 

11.2 Συµπλήρωση - Αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, 
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος από 
τους οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συµπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 
τεκµηρίωση εντός προθεσµίας, όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών 
και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 310 του Ν.4412/16. 

Η συµπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονοµικού φορέα 
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοµένα, των οποίων είναι αντικειµενικά 
εξακριβώσιµος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση µε το πέρας της 
καταληκτικής προθεσµίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω 
ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς εξακριβώσιµα. 
 
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς που θα υποβάλουν, ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος ή σε έντυπη µορφή, ελλιπή στοιχεία για τα οποία 
η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα ζητήσει συµπληρώσεις-διευκρινίσεις και δεν 
θα δοθούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας ή θα δοθούν ελλιπείς, 
αποκλείονται της συµµετοχής τους από τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης. 
 

11.3 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου/ 
Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής – ∆ιαδικασία Κατακύρωσης 

 
11.3.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 11.1, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού προσκαλεί µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό Ανάδοχο), να 
υποβάλει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική 
ειδοποίηση µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης), 
που καθορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας.  
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω 
παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν, µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, σε µορφή ηλεκτρονικών 
αρχείων µε µορφότυπο PDF, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στην 
παράγραφο 10.6 της παρούσας. 
 
Εντός της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
το αργότερο έως την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από την καταληκτική 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
από τον οικονοµικό φορέα, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονοµικό φορέα στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε έντυπη µορφή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 10.6 της παρούσας. 
 
Τα ανωτέρω έγγραφα σε έντυπη µορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µέχρι τις 15:00, σε σφραγισµένο φάκελο µε 
την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», ο οποίος συνοδεύεται από 
διαβιβαστική επιστολή εκτός φακέλου (προκειµένου να 
πρωτοκολληθεί κατά την άφιξή του). 
 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καλεί 
τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά 
ή να συµπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις 
µε την έννοια του άρθρου 310 του Ν.4412/16, εντός δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.  
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, αίτηµα προς την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για παράταση της ως άνω προθεσµίας υποβολής των 
διευκρινίσεων - συµπληρώσεων, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρατείνει την 
προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Ο 
προσωρινός ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της αρχικής προθεσµίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και 
εντός της προθεσµίας για την προσκόµιση ελλειπόντων ή τη 
συµπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Το παρόν 
εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ζητήσει την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79 του Ν. 4412/16, τηρουµένων των αρχών της ίσης 
µεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν ο προσωρινός 
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ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, 
ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού του άρθρου 14 ή η πλήρωση µιας ή και περισσοτέρων 
από τις απαιτήσεις του άρθρου 15 της παρούσας, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού ανάδοχου, καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία 
του παρόντος άρθρου για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά ισχύει 
το άρθρο 103 του ν. 4412/16. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 
77, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο 
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 
µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η εγγύηση 
συµµετοχής του..  
 
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται 
µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στο οποίο 
αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα ως άνω 
οριζόµενα και εκδίδεται από το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η 
απόφαση κατακύρωσης στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση 
έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών της παραγράφου 11.1.2 
του παρόντος άρθρου. 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κοινοποιεί, µετά την έγκριση του ανωτέρου 
πρακτικού, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους 
τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, 
εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάµει της παρ. 1 του 
άρθρου 302 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στα «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού».  

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση 
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των οικονοµικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης 
των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
µε ενέργειες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
Κατά της απόφασης αυτής, χωρούν προδικαστικές προσφυγές, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 11.4 του παρόντος άρθρου. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής. 
 

11.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

 
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, 

 β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή, σε περίπτωση άσκησης παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά 
της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί αυτής, µε την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

  
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 
4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται, 

 
  δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που 

απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Υπεύθυνη ∆ήλωση, µέσω της λειτουργικότητας 
της “Επικοινωνίας” του υποσυστήµατος. Στην υπεύθυνη 
δήλωση, η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
79Α του ν. 4412/16, δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 του ν. 4412/16 και µόνον στην περίπτωση του 
προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 
µνηµονεύεται στο συµφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
µεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
η οποία εισηγείται προς το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
της σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας. 
Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της ως άνω 
πρόσκλησης. 
 
 
 





 

 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

RFP-406/21 

Α.Σ. 134864 

 

25 

11.4 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία   
 

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV, «ΕΝΝΟΜΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (άρθρα 
345 έως 374) του Ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  
12.1 Η διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, οι οποίες θα υποβληθούν σύµφωνα µε το άρθρο 18 της 
παρούσας, θα γίνει σε 2 στάδια. 

 
Στο 1ο στάδιο θα εξετασθεί η συµµόρφωση ή µη των τεχνικών 
προσφορών, µε τις ελάχιστες απαιτήσεις / προδιαγραφές του τεύχους 
«Προδιαγραφή Επιδόσεων» του ∆ιαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη 
όπου απαιτείται τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα των Πληροφοριακών Στοιχείων του 
επισυναπτόµενου CD, εφαρµόζοντας το σύστηµα επιτυχίας (pass) ή 
αποτυχίας (fail). 
 
Η µη συµµόρφωση των Τεχνικών Προσφορών των 
∆ιαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα έχει σαν 
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό τους από την περαιτέρω διαδικασία 
του ∆ιαγωνισµού. 
 
Στο 2ο στάδιο θα γίνει η συγκριτική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών που δεν αποκλείσθηκαν κατά το 1ο Στάδιο. Η 
αξιολόγηση-βαθµολόγηση θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τα κριτήρια του 
Πίνακα Α που ακολουθεί λαµβάνοντας υπόψη όπου απαιτείται σχετικά 
στοιχεία από τα Παραρτήµατα που εµπεριέχονται στο CD. Κάθε 
κριτήριο θα βαθµολογηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του, όπως 
αυτές αναλύονται κατωτέρω. 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
Κριτηρίου 

Παρ. Προδιαγρ. 
Επιδόσεων 

1.0 Επιβατική Ικανότητα 
 

  

1.1 Συνολικός αριθµός ορθίων και καθήµενων επιβατών που 
µεταφέρει ο συρµός σε συνθήκη Φορτίου EL5. 
(ELS+5 επιβ / τ.µ.) 
  

15% 2.1 & 2.4 
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1.2 Ο λόγος  του αριθµού των καθισµάτων (σταθερών και 
ανακλινόµενων) προς τον συνολικό αριθµό επιβατών 
(ορθίων και καθήµενων) σε συνθήκες φορτίου EL5. 
  

5% 2.1 & 2.4 

2.0 Βάρος Συρµού 
 

  

2.1 Το βάρος ELE του συρµού (kg). 
 

15% 2.4 

3.0 Συστήµατα  
 

  

3.1 Ο λόγος της συνολικής ονοµαστικής ισχύος των κινητήρων 
του συρµού σε (KW) δια του βάρους του συρµού σε 
τόνους (tn), σε συνθήκες φορτίου EL5. 
 

15% 

11.4 & 2.4 

3.2 Κατανάλωση ενέργειας έλξης ενός συρµού, που διανύει 
µία πλήρη διαδροµή µετά επιστροφής µεταξύ των 
τερµατικών σταθµών «Ν. Σιδηροδροµικός σταθµός» και 
«Μίκρα». 
 

10% 

2.5.10 & 2.6.1 

4.0 Θόρυβος 
 

 
 

4.1 Η στάθµη θορύβου στο εσωτερικό οποιουδήποτε 
οχήµατος ενώ ο συρµός κινείται µε 65 km/h σε σήραγγα, 
σε ευθύ, επίπεδο, καθαρό, οµαλό τµήµα τροχιάς, µε όλα τα 
βοηθητικά του συστήµατα εν λειτουργία και σε 
οποιονδήποτε κανονικό τρόπο λειτουργίας, επιτάχυνσης, 
τροχασµού ή πέδησης. 
 

10% 

2.13.1.1  

5.0 Αξιοπιστία MDBF του συρµού 
 

  

5.1 Τιµές µέσης απόστασης µεταξύ βλαβών MDBF1 σε 
επίπεδο  συρµών. 

5% 15.2.1 

5.2 Τιµές µέσης απόστασης µεταξύ βλαβών MDBF2 σε 
επίπεδο  συρµών. 

5% 15.2.1 

6.0 Χρονοδιάγραµµα 
 

  

6.1 Ενωρίτερη ολοκλήρωση του συνολικού χρόνου 
παράδοσης της Προµήθειας που ορίζεται στο άρθρο 8.1 
της Σ.Υ. 

10%  

6.2 Ενωρίτερη ολοκλήρωση του τµηµατικού χρόνου 
παράδοσης της Προµήθειας που ορίζεται στο άρθρο 8.2.1 
της Σ.Υ. 

 
10% 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 
Η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒ) είναι το 
άθροισµα εκάστης βαθµολογίας κριτηρίου πολλαπλασιασµένης µε την 
αντίστοιχη βαρύτητά του. 
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Σηµειώνεται ότι η Συνολική Βαθµολογία, η βαθµολογία των κριτηρίων 
και τα αποτελέσµατα των υπολογισµών θα στρογγυλοποιούνται στο 
δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
 

12.2 Επεξήγηση Τρόπου Βαθµολόγησης ανά κριτήριο: 
 
12.2.1  Κριτήριο  1.1  
 

Συνολικός αριθµός ορθίων και καθήµενων επιβατών που 
µεταφέρει ο συρµός σε συνθήκη Φορτίου EL5 (ELS+5 επιβ / τ.µ.).  
  
Στον αριθµό των καθήµενων επιβατών περιλαµβάνονται και οι επιβάτες 
που κάθονται στα ανακλινόµενα καθίσµατα αν υπάρχουν. Η συνθήκη 
φορτίου EL5 ορίζεται στην Παράγραφο 2.4 της Προδιαγραφής 
Επιδόσεων. O ελάχιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών του συρµού, 
σύµφωνα µε την Παράγραφο. 2.1 της Προδιαγραφής Επιδόσεων είναι 
450 επιβάτες. Ο υπολογισµός των επιβατών θα γίνει σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην Παράγραφο 2.1 της Προδιαγραφής 
Επιδόσεων, ενώ θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό των επιβατών και 
ο χώρος της γέφυρας επικοινωνίας µεταξύ των οχηµάτων. 
Βαθµολογία   
O ελάχιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών (Αmin) 450 επιβάτες θα 
λάβει βαθµολογία 60 µονάδες. Οι προσφερόµενες τιµές των 
∆ιαγωνιζοµένων (Αexamined) θα κατανεµηθούν σύµφωνα µε τον 
παρακάτω τύπο:  
P= 60+(Aexamined-Amin)    
Όπου: 
P: η βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου στο παρόν κριτήριο 
(στρογγυλοποιηµένη σε δύο δεκαδικά) 
Aexamined: Η αριθµητική τιµή του ∆ιαγωνιζοµένου στο συγκεκριµένο 
κριτήριο. 
Amin: Η αριθµητική τιµή του ελαχίστου επιτρεπόµενου αριθµού 
επιβατών (450) 
Για προσφερόµενο αριθµό επιβατών Aexamined> Amin+40 θα δίνεται η 
µέγιστη βαθµολογία P=100 
 

12.2.2  Κριτήριο  1.2 
 
Ο λόγος του αριθµού των καθισµάτων (σταθερών και 
ανακλινόµενων) προς τον συνολικό αριθµό επιβατών (ορθίων και 
καθήµενων) σε συνθήκες φορτίου EL5. 
(Η τιµή θα δοθεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους στρογγυλοποιηµένη µε 
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 
Η συνθήκη φορτίου EL5 ορίζεται στην Παράγραφο 2.4 της 
Προδιαγραφής Επιδόσεων.  
Βαθµολογία   
Η µεγαλύτερη τιµή του λόγου (Abest) που θα προκύψει από τις 
Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων θα λάβει 100 βαθµούς.  
Οι προσφερόµενες τιµές  των ∆ιαγωνιζοµένων (Αexamined) θα 
κατανεµηθούν σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο:  
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P= (Aexamined/Abest) *100  
Όπου: 
P: Βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου (στρογγυλοποιηµένη σε δύο 
δεκαδικά) 
Aexamined: Τιµή του λόγου που περιλαµβάνεται στην προσφορά του 
∆ιαγωνιζοµένου  
Abest: Η µεγίστη τιµή του λόγου που προκύπτει από τις Προσφορές 
των ∆ιαγωνιζοµένων. 

 
12.2.3  Κριτήριο  2.1 
 

Το βάρος ELE του συρµού (kg). 
(Η τιµή θα δοθεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους σε ακέραιο αριθµό). 
Η συνθήκη φορτίου ELΕ ορίζεται στην Παράγραφο 2.4 της 
Προδιαγραφής Επιδόσεων. 
Βαθµολογία   
Η ελαχίστη τιµή (Αbest) που θα προκύψει από τις Προσφορές των 
∆ιαγωνιζοµένων  θα λάβει 100 µονάδες.  
Οι διάφορες προσφερόµενες τιµές των ∆ιαγωνιζοµένων Aexamined θα 
κατανεµηθούν σύµφωνα µε την παρακάτω τύπο:  
P= (Abest /Aexamined) *100 
Όπου: 
P: η βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου στο παρόν κριτήριο 
(στρογγυλοποιηµένη σε δύο δεκαδικά). 
Aexamined: Η τιµή του ∆ιαγωνιζοµένου στο συγκεκριµένο κριτήριο. 
Abest: Ελαχίστη τιµή που θα προκύψει από τις Προσφορές των 
διαγωνιζοµένων. 
 

12.2.4  Κριτήριο  3.1 
 
Ο λόγος της συνολικής ονοµαστικής ισχύος των κινητήρων του 
συρµού σε (KW) δια του βάρους του συρµού σε τόνους (tn), σε 
συνθήκες φορτίου EL5. 
(Ο λόγος που θα δοθεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους θα είναι 
στρογγυλοποιηµένος µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 
Η συνθήκη φορτίου EL5 ορίζεται στην Παράγραφο 2.4 της 
Προδιαγραφής  Επιδόσεων. 
Βαθµολογία   
Η µεγίστη τιµή κλάσµατος (Αbest) που θα προκύψει από τις Προσφορές 
των ∆ιαγωνιζοµένων θα λάβει 100 µονάδες.  
Οι διάφορες προσφερόµενες τιµές των ∆ιαγωνιζοµένων Aexamined θα 
κατανεµηθούν σύµφωνα µε την παρακάτω τύπο:  
P= Aexamined/Abest* 100 
Όπου: 
P: η βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου στο παρόν κριτήριο 
(στρογγυλοποιηµένη σε δύο δεκαδικά) 
Aexamined: Η τιµή του κλάσµατος του ∆ιαγωνιζοµένου στο 
συγκεκριµένο κριτήριο. 
Abest: Μεγίστη τιµή του κλάσµατος που θα προκύψει από τις 
Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων. 
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12.2.5  Κριτήριο  3.2 
  

Κατανάλωση ενέργειας έλξης ενός συρµού, που διανύει µία  
πλήρη διαδροµή µετά επιστροφής µεταξύ των τερµατικών 
σταθµών (Ν. Σιδηροδροµικού σταθµού και Μίκρα). 
Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα διαµορφώσει ένα µοντέλο µε τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή για να προσοµοιώσει την επίδοση ενός 
συρµού, που διανύει µία πλήρη διαδροµή µετά επιστροφής µεταξύ των 
τερµατικών σταθµών (Ν. Σιδηροδροµικού σταθµού και Μίκρα), 
προκειµένου να υπολογίσει τη συνολική κατανάλωση της ενέργειας 
έλξης (σε KWh). Οι σχετικοί υπολογισµοί θα γίνουν µε βάση τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 2.5.10 της Προδιαγραφής Επιδόσεων για 
το σενάριο Σ1 µε τάση γραµµής 750 V DC, λαµβάνοντας υπόψη και τα 
παρακάτω δεδοµένα: 

• Τον τύπο συρµών που θα προτείνει ο διαγωνιζόµενος 

• Μηδενική καθυστέρηση µεταξύ εντολής πρόωσης/ πέδης και 

πραγµατικής εφαρµογής της επιτάχυνσης / επιβράδυνσης  

• Η αντίσταση κύλισης συρµού θα υπολογιστεί µε βάση την 

Τροποποιηµένη Εξίσωση Davis 

• Τα βοηθητικά συστήµατα επί του κάθε συρµού θα λειτουργούν 

κανονικά και οι προϋποθέσεις αυτές θα αναφερθούν µε τεκµηρίωση. 

• Συνεχής λειτουργία του αερισµού των συρµών χωρίς κλιµατισµό ή 

θέρµανση για φορτίο συρµού EL5, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 8.4 της Προδιαγραφής επιδόσεων 

 
Ο ∆ιαγωνιζόµενος µε τη µικρότερη συνολική κατανάλωση ενέργειας 
έλξης θα λάβει το βαθµό 100 (Αbest).   

Οι διάφορες προσφερόµενες τιµές των ∆ιαγωνιζοµένων Aexamined θα 
κατανεµηθούν σύµφωνα µε την παρακάτω τύπο: 

P = (Abest / Aexamined) *100  
Όπου: 
P: η βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου στο παρόν κριτήριο 
(στρογγυλοποιηµένη σε δύο δεκαδικά) 
Aexamined:  Η κατανάλωση ενέργειας έλξης που προτείνει ο 
∆ιαγωνιζόµενος.   
Abest:   Ελάχιστη τιµή που θα προκύψει από τις Προσφορές των 
διαγωνιζοµένων. 

 
12.2.6  Κριτήριο  4.1 
 

Η στάθµη θορύβου στο εσωτερικό του συρµού που κινείται σε  
σήραγγα. 
Ο ∆ιαγωνιζόµενος θα δηλώσει τη στάθµη θορύβου στο εσωτερικό του 
συρµού (µετρηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 3381), ενώ ο συρµός 
κινείται µε  65  km/h σε ευθύ, επίπεδο, καθαρό, οµαλό τµήµα τροχιάς σε 
περιβάλλον σήραγγας, µε όλα τα βοηθητικά του συστήµατα εν 
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λειτουργία και σε οποιονδήποτε κανονικό τρόπο λειτουργίας, 
επιτάχυνσης, τροχασµού ή πέδησης.  
 
Η µέγιστη τιµή θορύβου (Αmax) που για την εν λόγω περίπτωση είναι 
72 dB(A), θα λάβει 60 Μονάδες.  
 
Οι διάφορες προσφερόµενες τιµές των ∆ιαγωνιζοµένων (Aexamined) θα 
κατανεµηθούν σύµφωνα µε το παρακάτω τύπο:  
P= 60 + 5*(Αmax - Aexamined)   
Όπου: 
P: η βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου στο παρόν κριτήριο 
(στρογγυλοποιηµένη σε δύο δεκαδικά) 
Aexamined: Η αριθµητική τιµή του θορύβου που προσφέρει ο 
∆ιαγωνιζόµενος στο συγκεκριµένο κριτήριο. 
Amax: Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή θορύβου ανά κριτήριο. 
 
Για προσφερόµενη τιµή θορύβου (Aexamined) ίση ή µικρότερη του 
(Amax) µειούµενου κατά 8 dB(Α) ήτοι (Amax-8), θα δίνεται η µέγιστη 
βαθµολογία P=100. 
 

12.2.7  Κριτήριο  5.1 
 
Τιµές µέσης απόστασης µεταξύ βλαβών MDBF1 σε επίπεδο  
συρµών. 
Η ελάχιστη τιµή της µέσης απόστασης µεταξύ βλαβών MDBF1 σύµφωνα 
µε την παράγραφο 15.2.1 της προδιαγραφής Επιδόσεων είναι 100.000 
χλµ. Ο διαγωνιζόµενος θα δηλώσει την τιµή MDBF1 των 
προσφερόµενων συρµών, που θα υπολογιστεί σύµφωνα µε την 
παραπάνω παράγραφο. (Η τιµή θα δοθεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους σε 
ακέραιο αριθµό) 
 
Η µέγιστη τιµή (Abest) αξιοπιστίας σε (Km) που προκύπτει από τις 
Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων θα λάβει 100 µονάδες.  
 
Οι προσφερόµενες τιµές των ∆ιαγωνιζοµένων (Αexamined) θα 
κατανεµηθούν σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο:  
P= (Aexamined/Abest) *100   
Όπου: 
P: Βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου στο κριτήριο. (Στρογγυλοποίηση σε 
δύο δεκαδικά ψηφία). 
Aexamined: Μέση απόσταση (Km) µεταξύ αστοχιών των οχηµάτων της 
εξεταζόµενης προσφοράς. 
Abest: Η Μέγιστη τιµή όπως προκύπτει από τις Προσφορές των 
∆ιαγωνιζοµένων. 
 

12.2.8  Κριτήριο  5.2 
 
Τιµές µέσης απόστασης µεταξύ βλαβών MDBF2 σε επίπεδο  
συρµών. 
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Η ελάχιστη τιµή της µέσης απόστασης µεταξύ βλαβών MDBF2 σύµφωνα 
µε την παράγραφο 15.2.1 της προδιαγραφής Επιδόσεων είναι 20.000 
χλµ. Ο διαγωνιζόµενος θα δηλώσει την τιµή MDBF2 των 
προσφερόµενων συρµών, που θα υπολογιστεί σύµφωνα µε την 
παραπάνω παράγραφο. (Η τιµή θα δοθεί από τους ∆ιαγωνιζόµενους σε 
ακέραιο αριθµό). 
 
Η µέγιστη τιµή (Abest) αξιοπιστίας σε (Km) που προκύπτει από τις 
Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων θα λάβει 100 µονάδες.  
 
Οι προσφερόµενες τιµές των ∆ιαγωνιζοµένων (Αexamined) θα 
κατανεµηθούν σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο:  
P= (Aexamined/Abest) *100   
Όπου: 
P: Βαθµολογία του ∆ιαγωνιζοµένου στο κριτήριο. (Στρογγυλοποίηση σε 
δύο δεκαδικά ψηφία.) 
Aexamined: Μέση απόσταση (Km) µεταξύ αστοχιών των οχηµάτων της 
εξεταζόµενης προσφοράς. 
Abest: Η Μέγιστη τιµή όπως προκύπτει από τις Προσφορές των 
∆ιαγωνιζοµένων. 
 

12.2.9 Κριτήριο  6 
   
  Χρονοδιάγραµµα 

 

Με βάση τις απαιτήσεις υποβολής που ορίζονται στο άρθρο 18.2.1 της 
παρούσης, τα υποβληθέντα χρονοδιαγράµµατα θα αξιολογηθούν µε 2 
κριτήρια, αφ’ ενός ως προς την ενωρίτερη ολοκλήρωση του Συνολικού 
Χρόνου Παράδοσης (άρθρο 8.1 της Σ.Υ.) και αφ’ ετέρου ως προς την 
ενωρίτερη ολοκλήρωση του Τµηµατικού Χρόνου Παράδοσης (άρθρο 
8.2.1 της Σ.Υ.).  

Για την τεκµηρίωση της συγκεκριµένης πρότασης, θα ελεγχθούν οι 
προτεινόµενες διάρκειες τόσο του Συνολικού Χρόνου Παράδοσης όσο και 
των Τµηµατικών Χρόνων Παράδοσης, σε σχέση µε τους αντίστοιχους 
Τµηµατικούς Χρόνους του άρθρου 8 της Σ.Υ., οι παραδοχές στις οποίες 
βασίστηκε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, η επιτευξιµότητα, η 
πληρότητα, οργάνωση και ανάλυσή του, η κρίσιµη διαδροµή του, η 
αλληλουχία και λογική, οι διάρκειες και οι ρυθµοί παραγωγής.  

∆ιαγωνιζόµενος, ο οποίος θα προσκοµίσει χρονοδιάγραµµα µε Συνολικό 
Χρόνο Παράδοσης ή/και Τµηµατικούς Χρόνους µεγαλύτερους αυτών του 
άρθρου 8 της Σ.Υ., αποκλείεται του ∆ιαγωνισµού. 

Βαθµολόγηση των κριτηρίων 6.1 και 6.2 

Για το κριτήριο 6.1 που αφορά τον συνολικό χρόνο παράδοσης της 
προµήθειας, ο ∆ιαγωνιζόµενος για κάθε µήνα προτεινόµενης ενωρίτερης 
ολοκλήρωσης θα βαθµολογείται λαµβάνοντας 10 βαθµούς µε ανώτερη 
βαθµολογία το 100, εφόσον ικανοποιεί απαραίτητα την προαναφερόµενη 
τεκµηρίωση. Η συµµόρφωση µε τον συνολικό χρόνο παράδοσης της 
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προµήθειας όπως έχει κατ’ ελάχιστον τεθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
στο άρθρο 8.1 της Σ.Υ., θα λαµβάνει την ελάχιστη βαθµολογία 60.  

Για το κριτήριο 6.2 που αφορά τον Τµηµατικό Χρόνο Παράδοσης 8.2.1 
της Προµήθειας, ο ∆ιαγωνιζόµενος για κάθε µήνα προτεινόµενης 
ενωρίτερης ολοκλήρωσης θα βαθµολογείται λαµβάνοντας 10 βαθµούς µε 
ανώτερη βαθµολογία το 100, εφόσον ικανοποιεί απαραίτητα την 
προαναφερόµενη τεκµηρίωση. Η συµµόρφωση µε τον Τµηµατικό Χρόνο 
παράδοσης της προµήθειας όπως έχει κατ’ ελάχιστον τεθεί από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  στο άρθρο 8.2.1 της Σ.Υ., θα λαµβάνει την 
ελάχιστη βαθµολογία 60. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους ∆ιαγωνιζόµενους ότι, στην 
περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος διαγωνιζόµενος που στο 
χρονοδιάγραµµά του προτείνει ενωρίτερες ηµεροµηνίες λήξης στους 
συµβατικούς χρόνους του άρθρου 8 της Σ.Υ. και εφόσον η πρόταση γίνει 
αποδεκτή τότε ο προτεινόµενος συµβατικός χρόνος και οι προτεινόµενες 
διάρκειες των Τµηµατικών Χρόνων Παράδοσης, θα αποτελέσουν τον 
συνολικό Χρόνο Παράδοσης και τους τµηµατικούς Χρόνους Παράδοσης 
της Προµήθειας αντίστοιχα.  

Στην περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος ∆ιαγωνιζόµενος που το 
προτεινόµενο χρονοδιάγραµµά του έχει βαθµολογηθεί µε 60 αντίστοιχα 
κατά τα προαναφερόµενα, ο συνολικός χρόνος παράδοσης της 
προµήθειας και οι διάρκειες των τµηµατικών χρόνων θα παραµείνουν ως 
έχουν στο άρθρο 8 της Σ.Υ. και θα αποτελέσουν τον συνολικό χρόνο 
παράδοσης και τους τµηµατικούς χρόνους παράδοσης της προµήθειας 
αντίστοιχα. 

Μη τεκµηριωµένες ή ελλιπείς προτάσεις βελτίωσης των αντίστοιχων 
οριζόµενων χρόνων παράδοσης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., δεν θα 
ληφθούν υπόψη και θα βαθµολογηθούν µε τις ελάχιστες βαθµολογίες 
αντίστοιχα, εφόσον τεκµηριώνονται επαρκώς οι χρόνοι που έχουν τεθεί 
στο άρθρο 8  της Σ.Υ. 

 
12.3  Υπολογισµός Συνολικής Βαθµολογίας Προσφορών 

 
H συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από τον λόγο 
της οικονοµικής προσφοράς προς τη βαθµολογία της Τεχνικής 
Προσφοράς, δηλαδή:  
 
U      =  Οικονοµική Προσφορά   

ΤΒ 
 
όπου:  

� Οικονοµική Προσφορά είναι το Συνολικό Κατ’ Αποκοπή 
Τίµηµα (ΚΑΤ 1 + ΚΑΤ 2) του Πίνακα Προσφοράς 
Αναδόχου που περιλαµβάνεται στο Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς. 
 

� ΤΒ είναι η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς 
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Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό 
ψηφίο. 
 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά 
έχει συγκεντρώσει τον µικρότερο λόγο U. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
13.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν οικονοµικοί φορείς φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, µεµονωµένα ή ενώσεις αυτών, που ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε τα αντικείµενα της σύµβασης, και που είναι 
εγκατεστηµένοι σε: 

 
α) κράτος - µέλος της Ένωσης ή 

 
β) κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στον βαθµό που η υπό ανάθεση 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως 
άνω Σ∆Σ ή 

 
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) και έχουν 

συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση.  
 

ΚΑΙ  
 

 επιπλέον οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να αποδείξουν ότι πληρούν 
τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 

13.2 Ο κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε 
ως µέλος µιας και µόνο ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αποκλείονται όλες οι ενώσεις στις οποίες µετέχει το κοινό µέλος. 

 

Για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό οι ενώσεις οικονοµικών φορέων δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του άρθρου 254 του ν. 4412/2016. Όµως, η ένωση που θα 
επιλεγεί υποχρεούται, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, να καταθέσει στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε απόφαση του καταστατικού οργάνου κάθε µέλους 
για τη σύσταση σύµπραξης ή συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη 
σύσταση κοινοπραξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της παρούσας. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση Οικονοµικών 
Φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης και θα πρέπει να 
αποδεικνύεται από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα συστάσεως. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  
 

 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους λόγους που περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο.  
 

14.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
ένα από τα ακόλουθα εγκλήµατα των παραγράφων από 14.1.1 έως 
14.1.6.   

 
14.1.1   Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήµατα του 
άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση). 

14.1.2 Ενεργητική ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της 
σύµβασης περί καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της 
Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο 
του οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία 
επιρροής µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του 
Ποινικού Κώδικα. 

14.1.3 Απάτη, εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά 
την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης 
εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριµένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη 
σχετική µε τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, 
Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των 
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συµφερόντων, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή 
απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103). 

14.1.4  Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης 
πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την τροποποίηση της 
απόφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 
187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 32-35 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103). 

14.1.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα 
των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). 

14.1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1)  και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
κώδικα (εµπορία ανθρώπων). 

14.1.7 Ειδικότερα στις ανωτέρω περιπτώσεις από 14.1.1 έως 14.1.6, η 
υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης, όταν 
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η εν λόγω 
υποχρέωση αφορά: 

 
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

 
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
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Σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα 
πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά 
περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο. 

14.1.8 Εάν στις άνω περιπτώσεις από 14.1.1 έως 14.1.6 η κατά τα ανωτέρω 
περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση. 
 

14.2  Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή 
στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

 
14.2.1 Όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία.  

14.2.2 Όταν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα 
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

14.2.3  Για τις περιπτώσεις των παρ. 14.2.1 και 14.2.2 αν ο οικονοµικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

14.2.4 Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων 14.2.1 και 14.2.2 θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον 
αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 
καταφατικά στο σχετικό ερώτηµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει 
τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περιπτώσεις 14.2.1 και 14.2.2 παύουν να εφαρµόζονται όταν ο 
οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων 
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό 
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για την καταβολή τους, στο µέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσµευτικού διακανονισµού. 

 
14.3 Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή 

στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: 

 
14.3.1 Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16, περί αρχών 
που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 

14.3.2 Εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 
τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 

 
14.3.3 Εάν, µε την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 

93), περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει συνάψει συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

14.3.4 Εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 του Ν.4412/16, περί σύγκρουσης συµφερόντων, δεν µπορεί 
να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

14.3.5 Εάν µία κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού από την πρότερη 
συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του Ν. 4412/16, περί προηγούµενης εµπλοκής υποψηφίων ή 
προσφερόντων, δεν µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα 
λιγότερο παρεµβατικά µέσα. 

14.3.6 Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, που είχε 
σαν αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 

14.3.7 Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών 
απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
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δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του 
Ν.4412/16, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης. 

14.3.8 Εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει µε 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό 
την επιλογή ή την ανάθεση. 

14.3.9 Εάν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα 
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

14.3.10 Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 
απόφαση, στις άνω περιπτώσεις από 14.3.1 έως 14.3.9 η περίοδος 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

14.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, οικονοµικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος 
αποκλεισµού). 

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυµες εταιρείες που 

υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως µέλη ένωσης ή που 

συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο άλλου νοµικού προσώπου που 

υποβάλλει προσφορά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής που 

αντιστοιχούν σε ανώνυµη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια 

κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι 

εταιρείες, τα δικαιώµατα ψήφου των οποίων ελέγχονται από µία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (private equity 

firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, 

συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) των δικαιωµάτων ψήφων και είναι εποπτευόµενες από 

Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρµόδιες χρηµατοοικονοµικές αρχές 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

14.5 Εάν στον Οικονοµικό φορέα έχει επιβληθεί εις βάρος του η κύρωση του 
οριζόντιου αποκλεισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το 
χρονικό διάστηµα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

14.6 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα σε 
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οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.   

14.7 Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 14.1 και 14.3, εκτός 
από την περίπτωση 14.3.2, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης.  

 Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για ζηµίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, 
µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 
συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. 

 Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. 

 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που 
παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. 

 Η απόφαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε για τη διαπίστωση της επάρκειας 
ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την παρούσα παράγραφο 
εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
 

Οι οικονοµικοί φορείς, για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύµβασης, απαιτείται επιπλέον των απαιτήσεων του 
άρθρου 14, να πληρούν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος άρθρου.  
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15.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας  

 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, απαιτείται οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς να είναι 
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο που 
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους και να ασκούν συναφή 
δραστηριότητα µε το αντικείµενο της σύµβασης. 

Ειδικά: 
 

• Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
 

• Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα 
από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016.  
 

• Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν 
στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο 
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ως άνω απαίτηση 
απαιτείται να καλυφθεί για κάθε µέλος της ένωσης. 
 

15.2 Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια  
  

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
χρηµατοληπτική και οικονοµική ικανότητα για ποσό τουλάχιστον 
πενήντα έξι εκατοµµυρίων οχτακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(56.800.000,00€), εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον είκοσι ενός 
εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (21.300.000,00€) να είναι 
διαθέσιµο για χορήγηση δανείων και ποσό τουλάχιστον  είκοσι ενός 
εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (21.300.000,00€) για την 
χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών, εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(14.200.000,00€) να είναι διαθέσιµο για κάθε µία από τις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις για την παρούσα σύµβαση.  

 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ως άνω απαίτηση 
µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα µέλη αυτής. 
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15.3 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
 
15.3.1 Παρόµοια εµπειρία 
 

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν παρόµοια 
εµπειρία µε το αντικείµενο της σύµβασης κατά την τελευταία πενταετία 
(πέντε (5) χρόνια προ της ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών), ήτοι να 
έχουν παραδώσει τουλάχιστον µία σύµβαση που να αφορά την µελέτη, 
κατασκευή, προµήθεια, δοκιµή και θέση σε λειτουργία συρµών µετρό, 
που συνολικά αθροιζόµενα απαιτείται να συµπεριλάβουν κατ’ ελάχιστον 
15 συρµούς. 
 
Οι ανωτέρω συρµοί θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εµπορική λειτουργία µε 
επιτυχία, αξιοπιστία και ασφάλεια, ικανοποιώντας τις συµβατικές 
απαιτήσεις των Κυρίων των έργων. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ως άνω απαίτηση 
µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα µέλη αυτής. 
 

15.3.2 Πρόσθετες απαιτήσεις 
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι και οι υπεργολάβοι/προµηθευτές τους θα πρέπει να 
είναι πιστοποιηµένοι κατά το πρότυπο ISO 9001 και IRIS. 
 
Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι απαιτείται να διαθέτουν τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 20.4.3.2 της παρούσας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
16.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς στην παρούσα διαδικασία 
µπορούν όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα σχετικά µε τη τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του ν.4412/16, ανεξάρτητα από την 
νοµική φύση των υφισταµένων σχέσεων µεταξύ αυτών και των εν λόγω 
φορέων. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στην 
διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. 
 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επίκληση πόρων τρίτων να είναι 
διαθέσιµη από τον προσφέροντα για την εκτέλεση της Σύµβασης, στην 
περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος. 
 
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς µπορούν να επικαλούνται και να 
κάνουν χρήση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας άλλων 
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φορέων µόνο εάν οι τρίτοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 
 
Όταν οι συµµετέχοντες οικονοµικοί Φορείς στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την 
απαιτούµενη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται, είναι από 
κοινού υπεύθυνοι, για την εκτέλεση της σύµβασης.  
 
Υπό τους ίδιους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέων µπορεί να 
στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων 
φορέων. 
 
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού του άρθρου 14 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 
 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν, για τους φορείς των 
οποίων τα προσόντα επικαλούνται, στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά», το ΕΕΕΣ και την Υπεύθυνη ∆ήλωση 
του άρθρου 17.1.3 της παρούσας. 
 
Επίσης, οι προσφέροντες, για την απόδειξη δάνειας εµπειρίας, 
απαιτείται να υποβάλουν στα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα 
απαιτούµενα του άρθρου 20.5 της παρούσας, όσον αφορά τον τρίτο. 
 
Τα ως άνω ισχύουν και για κάθε άλλον φορέα για τον οποίο θα κάνουν 
χρήση της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής ή τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας έστω και αν οι φορείς αυτοί είναι θυγατρικές 
εταιρείες του τρίτου. 
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ απαιτεί από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα να 
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής 
της παρούσας ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του 
άρθρου 14 της παρούσας. Η αντικατάσταση του φορέα γίνεται κατόπιν 
πρόσκλησης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς τον οικονοµικό 
φορέα, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ, εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης στον οικονοµικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης 
σύµβασης. Ο φορέας µε τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του 
προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν ανταποκριθεί στην ορισθείσα 
προθεσµία ή και ο δεύτερος προτεινόµενος φορέας δεν καλύπτει τις 
προαναφερόµενες απαιτήσεις τότε, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού ανάδοχου, καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η 
εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11.3 
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για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα προσφορά.  
 
Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του προσωρινού Αναδόχου και των τρίτων, 
τα οποία αφορούν την επίκληση πόρων τρίτων, θα αποτελέσουν 
περιεχόµενο της σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/16. 
 

16.2 Υπεργολαβία 
  

Ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της 
σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, στην περίπτωση 
που το γνωρίζει στην παρούσα φάση. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
επαληθεύει υποχρεωτικά τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του 
άρθρου 14 της παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης 
που αναλαµβάνουν, όπως δηλώνεται µε το ΕΕΕΣ. 
 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισµού 
και δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της σύµβασης που αναλαµβάνει. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 17  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 

17.1 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» πρέπει να περιέχει: 
 

17.1.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στη διαδικασία κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
υποχρεούνται να την υποβάλλουν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 7.2 και 10.6 της 
παρούσας. 
 
Η προσφορά οικονοµικού φορέα που παρέλειψε να προσκοµίσει την 
απαιτούµενη από τα έγγραφα της σύµβασης εγγύηση συµµετοχής 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στo 
άρθρο 7.2.  
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17.1.2 To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 
του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 
17.2 του παρόντος άρθρου. 

 
17.1.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συµµετέχων 

οικονοµικός φορέας συµφωνεί µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και τις 
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφεται 
από το νόµιµο εκπρόσωπό του οικονοµικού φορέα και σε περίπτωση 
ένωσης χωριστά από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος της.  
 
Εφ’ όσον ο οικονοµικός φορέας επικαλείται πόρους τρίτων, ή 
υπεργολάβους καλείται να υποβάλλει την ανωτέρω Υπεύθυνη ∆ήλωση 
των τρίτων και των υπεργολάβων αντίστοιχα που προτείνει.  

 
17.1.4 Την Τεχνική προσφορά των ∆ιαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του άρθρου 18 της παρούσας. 
 
17.2 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος 2 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της 
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 
τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 
(L 3), και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή. 

 Οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το ΕΕΕΣ του άρθρου. 79 του Ν. 
4412/2016, το οποίο ισοδυναµεί µε ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη 
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές 
ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της 
παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας. 

 
Η συµπλήρωσή του δύναται να πραγµατοποιηθεί µε χρήση του 
υποσυστήµατος Promitheus ESPDint, προσβάσιµου µέσω της 
∆ιαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή 
άλλης σχετικής συµβατής πλατφόρµας υπηρεσιών διαχείρισης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονοµικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό 
να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης. 
 
Το συµπληρωµένο ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σε ψηφιακά υπογεγραµµένο 
ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο PDF. 

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες 
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οικονοµικούς φορείς, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, 
προκειµένου να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 14 
και 15 της παρούσας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.  

 

 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός δεν πληροί, λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, µία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 14 της 
παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας. 

 
Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, µέσω 

του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση µε τους λόγους που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 14 της 

παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα 

προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι 
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 
περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε 
θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν 
λόγω δικαιολογητικά. 
 
Ιδίως επισηµαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους 
οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η 
συνδροµή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή η εφαρµογή της παρ. 3β του άρθρου 44 

του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει 

κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητικών. 
 
∆εν συνιστά ανακριβή δήλωση, ούτε επιφέρει αποκλεισµό αρνητική 
δήλωση οικονοµικού φορέα στο σχετικό ερώτηµα του ΕΕΕΣ, εφόσον 
συντρέχουν οι περιστάσεις της παρ. 2Α του άρθρου 73, περί λόγων 
αποκλεισµού. 

Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική υπεύθυνη 
δήλωση, την οποία υποβάλλει µαζί µε το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύµβασης. 
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Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης, είναι 
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού 
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του 
παραπάνω, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 
φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.  
 
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων (δάνεια εµπειρία), ο οικονοµικός φορέας που παρέχει 
τη δάνεια εµπειρία υποβάλλει το ΕΕΕΣ. 
 
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας γνωρίζει στην παρούσα 
φάση ότι θα αναθέσει τµήµα της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, ο υπεργολάβος υποβάλλει το ΕΕΕΣ.  
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού 
διαστήµατος κατά το οποίο µπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές. Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της 
ηµεροµηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει µεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός 
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Στη συνέχεια µπορεί να την 
υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
18.1 Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν τα κάτωθι 
στοιχεία που απαρτίζουν την Τεχνική Προσφορά των οικονοµικών 
φορέων η οποία πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τεύχους 
«Προδιαγραφή Επιδόσεων» της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., λαµβάνοντας 
υπόψη όπου απαιτείται τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα των Πληροφοριακών Στοιχείων του 
επισυναπτόµενου CD. 
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18.2 Περιεχόµενο Τεχνικής Προσφοράς 
  

Η Τεχνική Προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  
 
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε 
µορφή pdf τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση η τεχνική προσφορά θεωρείται 
ανυπόστατη. 
 
Στον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: 
 
α. Αναλυτικός Πίνακας Περιεχοµένων, στον οποίο θα 

καταγράφονται όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς. 

 
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµµόρφωσης 

 Οι οικονοµικοί φορείς θα συνοδεύουν την προσφορά τους µε 
υπεύθυνη δήλωση ότι η εκτέλεση της σύµβασης θα ικανοποιεί 
απόλυτα τις απαιτήσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., όπως αυτές 
καταγράφονται στο τεύχος «Προδιαγραφή Επιδόσεων» και στα 
λοιπά συµβατικά τεύχη. 
 

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση Συµβατότητας 
 Οι οικονοµικοί φορείς θα συνοδεύουν την προσφορά τους µε 

υπεύθυνη δήλωση συµβατότητας της νέας σειρά συρµών µε τον 
εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις συντήρησης. 

 
δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα δηλώνουν:  

α. τη χώρα παραγωγής του προσφερόµενου προϊόντος και 
β. την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία παράγεται το 

προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης οι οικονοµικοί φορείς, στην προσφορά τους θα 
υποβάλλουν συµπληρωµένο τον Πίνακα Γ1 του Προσαρτήµατος 
(Γ) της παρούσας. 
 

ε. Τεχνική Περιγραφή 
Οι οικονοµικοί φορείς, στην προσφορά τους, κατ’ ελάχιστον, θα 
υποβάλλουν την Τεχνική Περιγραφή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της παρ. 18.2.1 της παρούσας. 
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18.2.1 Αντικείµενο – Απαιτήσεις Τεχνικής Περιγραφής 
 
 

 

 

Αντικείµενο – Απαιτήσεις 

 

1 Αµάξωµα  

� Καλλιτεχνική απεικόνιση συρµού: 

� Μία προοπτική τρισδιάστατη, έγχρωµη φωτορεαλιστική απεικόνιση του 

εξωτερικού του συρµού.  

� Μία προοπτική τρισδιάστατη, έγχρωµη φωτορεαλιστική αναπαράσταση  

του εσωτερικού του συρµού µέσω του οπτικού πεδίου ενός επιβάτη που, 

όντας όρθιος στο ένα άκρο του διαµερίσµατος επιβατών, βλέπει κατά 

µήκος του συρµού.  

 

� Μηχανολογικά σχέδια του συρµού (υπό κλίµακα και φέροντα διαστάσεις):  

� Κάτοψη συρµού, µε τις βασικές διαστάσεις του συρµού. 

� Πλάγια όψη που θα περιλαµβάνει τις βασικές διαστάσεις του οχήµατος 

Εµπρόσθια / οπίσθια όψη. 

� Κατακόρυφη διαµήκης τοµή κατά τον άξονα συµµετρίας του συρµού που 

θα συµπεριλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, την ένδειξη του πατώµατος και του 

ταβανιού του διαµερίσµατος επιβατών, τα καθίσµατα επιβατών, τις θύρες 

και τα παράθυρα. Οι τροχοφορείς, οι ζευκτήρες και ο εξοπλισµός που είναι 

εγκατεστηµένος στην οροφή και κάτω από το δάπεδο του συρµού θα 

συµπεριλαµβάνονται. Κατ’ ελάχιστον, θα σηµειώνονται οι διαστάσεις των 

καθισµάτων και των αποστάσεων µεταξύ αυτών, οι διαστάσεις των 

παραθύρων και των θυρών, οι στάθµη του πατώµατος του συρµού. 

� Οριζόντια τοµή σε στάθµη υψηλότερη του ανώτατου σηµείου των πλατών 

των καθισµάτων, που θα ορίζει µονοσήµαντα τη διάταξη των καθισµάτων, 

τους διαδρόµους και τη διαµόρφωση του πατώµατος σε όλες τις περιοχές 

του συρµού. Κατ’ ελάχιστον, θα σηµειώνονται οι διαστάσεις των 

καθισµάτων και των αποστάσεων µεταξύ αυτών, το καθαρό πλάτος των 

διαδρόµων, η διαµόρφωση του δαπέδου µπροστά από τα καθίσµατα οι 

στάθµη του πατώµατος του συρµού. 

� Εγκάρσιες τοµές στα σηµεία διασύνδεσης των τροχοφορείων µε το 

αµάξωµα, που θα συµπεριλαµβάνουν, κατ’ ελάχιστον, την ένδειξη του 

πατώµατος και του ταβανιού του διαµερίσµατος επιβατών και τα 

καθίσµατα επιβατών. Οι τροχοφορείς και ο εξοπλισµός που είναι 

εγκατεστηµένος στην οροφή και κάτω από το δάπεδο του κάθε οχήµατος 

θα συµπεριλαµβάνονται. Οι στάθµες του πατώµατος και οι διαστάσεις των 

καθαρών πλατών των διαδρόµων θα σηµειώνονται.  
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� Κατόψεις που θα απεικονίζουν τη διάταξη των κυρίων µερών του 

εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στην οροφή και κάτω από το 

δάπεδο του συρµού. Η σήµανση του κάθε συστήµατος είναι απαραίτητη.  

� Στατικό, κινηµατικό, δυναµικό και κατασκευαστικό περιτύπωµα: 

� Ένα σχέδιο υπό κλίµακα που να φέρει διαστάσεις, να απεικονίζει τα 

παραπάνω περιτυπώµατα ταυτόχρονα και να περιλαµβάνει και τις 

αποβάθρες των σταθµών, σηµειώνοντας και την οριζόντια απόσταση 

µεταξύ του άκρου της αποβάθρας και του άκρου του κατωφλιού των 

θυρών του τραίνου. 

� Εσωτερικά και εξωτερικά τινάγµατα για το εύρος των ακτινών 

καµπυλότητας των τροχιών του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό 

Έργο και επέκταση Καλαµαριάς). 

� Επιδόσεις επιτάχυνσης, επιβράδυνσης όπως ορίζονται στις 

παραγράφους 2.5.4 και 2.5.5 του Τεύχους Προδιαγραφών Επιδόσεων. 

� Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του αµαξώµατος: 

� Υλικά και µέθοδος κατασκευής των φερόντων στοιχείων του αµαξώµατος 

� Υλικό, µέθοδος προσαρµογής των εξωτερικών πανέλων και της µάσκας 

του συρµού επί του φέροντος πλαισίου του αµαξώµατος και φιλοσοφία 

επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης τους. 

� Κατηγορία του οχήµατος σύµφωνα µε το ΕΝ 12663. 

� Φιλοσοφία διαχείρισης της ενέργειας πρόσκρουσης σύµφωνα µε το ΕΝ 

15227. 

� Θα παρασχεθεί µια κάτοψη, µια πλάγια και µια εµπρόσθια όψη  του 

εγκατεστηµένου επί του συρµού µηχανισµού απορρόφησης ενέργειας.  

� Θα παρασχεθεί µια κάτοψη, µια πλάγια και µια εµπρόσθια όψη  του 

εγκατεστηµένου επί του συρµού εξοπλισµού αντιαναρρίχησης σε 

περίπτωση σύγκρουσης οχηµάτων. 

� Σχέδιο προστασίας του αµαξώµατος από τη διάβρωση. 

� Σχέδιο προστασίας του αµαξώµατος έναντι γράφιτι και διαδικασία 

αποκατάστασης. 

� Περιγραφή και σχέδιο του αρθρωτού συνδέσµου µεταξύ των βαγονιών. 

 

2 Φορεία 

� Τεχνική περιγραφή της προτεινόµενης διάταξης φορείων και τροχών/ αξόνων. 

� Πλάγια όψη του συρµού, στην οποία να σηµειώνεται ποια από τα φορεία είναι 

κινητήρια και ποια είναι ρυµουλκούµενα, καθώς και ποια από τα φορεία είναι 

εφοδιασµένα µε συσκευές ρίψης άµµου.  

� Κατανοµή φορτίου ανά τροχό. 

� Κάτοψη, εµπρόσθια και πλάγια όψη των φορείων. 
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� Υλικά και µέθοδος κατασκευής. 

� Καθορισµός βάρους των φορείων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ολότητα του 

εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένα σε αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των 

τροχών. 

� Καθορισµός του λόγου αναρτηµένων/µη αναρτηµένων µαζών. 

� Περιγραφή του τρόπου σύνδεσης των φορείων µε το αµάξωµα και καθορισµός 

των σχετικών κινήσεων του φορείου σε σχέση µε το αµάξωµα, συνοδευόµενα 

από σχέδια. 

� Περιγραφή και Σχέδιο προσαρµογής των φορείων στις καµπύλες µε ελάχιστη 

ακτίνα καµπυλότητας (Αµαξοστάσιο και ∆ίκτυο Βασικού Έργου και Επέκτασης 

Καλαµαριάς). 

� Περιγραφή της πρωτεύουσας και τις δευτερεύουσας ανάρτησης, 

συνοδευόµενη από σχέδια.  

� Περιγραφή του τρόπου στήριξης των κινητήρων πάνω στο φορείο και του 

συστήµατος µετάδοσης κίνησης στους τροχούς, συνοδευόµενα από σχέδια 

(για κινητήρια φορεία).  

� Περιγραφή του συστήµατος λίπανσης και ρίψης άµµου, συνοδευόµενη από 

σχέδια. 

� Περιγραφή των χαρακτηριστικών της προστασίας έναντι εκτροχιασµού του 

συρµού.  

3 Σύστηµα Θυρών 

� Τεχνική Περιγραφή του συστήµατος θυρών µε στοιχεία και παραµέτρους της 

λειτουργίας και της ασφάλειας. Πλάγιες όψεις του συρµού µε σαφή 

χωροθέτηση των θυρών και µε τις σχετικές διαστάσεις.  

� Καθαρές διαστάσεις (πλάτος x ύψος) των θυρών.  

� Ύψος και πλάτος υαλοπίνακα επί των θυρών. 

� Υλικά κατασκευής των φύλλων των θυρών. 

� Περιγραφή του µηχανισµού ανοίγµατος / κλεισίµατος των θυρών, 

συνοδευόµενη από σχέδια.  

� Γενική περιγραφή της αρχιτεκτονικής και του εξοπλισµού ελέγχου των θυρών, 

συνοδευόµενη από τα σχετικά διαγράµµατα. 

� Περιγραφή του συστήµατος εντοπισµού εµποδίου.  

4 Σύστηµα HVAC 

� Σχέδια και τεχνική περιγραφή της διάταξης του συστήµατος HVAC, τόσο σε 

επίπεδο µονάδων επί του συρµού, όσο και σε επίπεδο διάταξης του 

εξοπλισµού που περιέχεται σε κάθε µία µονάδα HVAC. 

� Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένου του βάρος του και της ψυκτικής του ισχύος. 
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5 Σύστηµα Ηλεκτρικής και Μηχανικής Πέδης 

� Σύντοµη τεχνική περιγραφή  των διαφόρων τρόπων πέδησης και των σχετικών 

επιδόσεων.  

� Τεχνική περιγραφή του συστήµατος ηλεκτρικής πέδης, συνοδευόµενη από 

σχέδια γενικής διάταξης. 

� Τεχνική περιγραφή του συστήµατος µηχανικής πέδης, συνοδευόµενη από 

σχέδια γενικής διάταξης. 

� Περιγραφή του συστήµατος σύνθετης πέδης, η οποία, κατ’ ελάχιστον, θα 

περιλαµβάνει καθορισµό των διαστηµάτων ταχυτήτων του συρµού κατά τα 

οποία η πέδηση κανονικής λειτουργίας θα είναι ηλεκτρική, µηχανική ή σύνθετη 

(ηλεκτρική και µηχανική). 

� Καθορισµός της ελάχιστης ταχύτητας του συρµού κατά την οποία θα 

εφαρµόζεται ηλεκτρική πέδη. 

6 Σύστηµα Έλξης 

� Σχέδια διάταξης και Τεχνική περιγραφή και  χαρακτηριστικά συστήµατος έλξης.  

� Αντιστάθµιση διαµέτρου τροχού.  

� Σύστηµα και µέθοδος αποσυναρµολόγησης του κινητήρα έλξης από το όχηµα.  

� Περιγραφή εξοπλισµού προστασίας εισόδου ρεύµατος. 

� Περιγραφή του τύπου ψύξης του κινητήρα. 

� Καθορισµός των χαρακτηριστικών του κινητήρα. 

� Χαρακτηριστικά υποβαθµισµένης λειτουργίας µε υποστηρικτικούς 

υπολογισµούς (µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας, µέγιστη επιτάχυνση, µέση 

επιτάχυνση 0 – 35 km/h) σε 75% έλξη µε φορτίο AW2, σε 0% κλίση και τάση 

γραµµής 750V DC.  

� Χαρακτηριστικά υποβαθµισµένης λειτουργίας µε υποστηρικτικούς 

υπολογισµούς (µέγιστη ταχύτητα λειτουργίας, µέγιστη επιτάχυνση, µέση 

επιτάχυνση 0 – 35 km/h) σε 50% έλξη µε φορτίο AW0, σε 0% κλίση και τάση 

γραµµής 750V DC. 

7 Σύστηµα Βοηθητικής Ηλεκτρικής Ισχύος (APSE) 

� Αριθµός στατικών µετατροπέων APSE. 

� Σχέδια και χαρακτηριστικά συστήµατος παροχής βοηθητικής ισχύος APSE, 

περιλαµβανοµένων των συστοιχιών συσσωρευτών. 

� Ανάλυση φορτίου συστήµατος παροχής βοηθητικής ισχύος σε κανονική 

λειτουργία και σε λειτουργία χωρίς την τάση έλξης. 

� Περιγραφή εξοπλισµού προστασίας εισόδου ρεύµατος.  

� Σχέδιο διατάξεων προστασίας APSE.  

8 Συστήµατα Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Συρµού 

� Περιγραφή, κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του 
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συστήµατος. 

� ∆ιαγνωστικές ικανότητες του συστήµατος. 

� Περιγραφή εφεδρειών συστήµατος (αρχιτεκτονική συστήµατος, εφεδρικοί 

ελεγκτές, οδεύσεις καλωδιώσεων, ανεξάρτητη καλωδίωση σε ορισµένα 

συστήµατα όπως έλξη, πέδη, θύρες, βρόγχος ασφαλείας). 

� Προτεινόµενες γραµµές του διαύλου επικοινωνίας του συρµού και τα στοιχεία 

που θα εξυπηρετούν την ανταλλαγή δεδοµένων.  

� Περιγραφή της ικανότητας επιδόσεων και λειτουργιών του συρµού κατά την 

υποβαθµισµένη (backup) λειτουργία. 

9 Βάρος 

� Καθορισµός του µέγιστου βάρους του συρµού και του στατικού φορτίου τροχού 

για κάθε τροχό, σε όλες τις συνθήκες φορτίου από AW0 έως AW4. 

10 Λόγος Ισχύος προς Βάρος 

� Καθορισµός του λόγου ισχύος του συρµού προς το βάρος του ELE. 

11 Επιβατική Ικανότητα  

� Καθορισµός του αριθµού επιβατών που θα µεταφέρει ο συρµός, 

συνοδευόµενος από όλους τους απαραίτητους υπολογισµούς. 

12 Εσωτερικός θόρυβος – ∆ιαµέρισµα επιβατών – 80km/h 

� Καθορισµός των ανώτατων επιπέδων εσωτερικού θορύβου (στο διαµέρισµα 

επιβατών) που θα εκλύονται από τον συρµό – σε συνθήκες κίνησης µε 80 

Km/h. 

13 Αξιοπιστία του συρµού, παράµετροι MDBF1, MDBF2 και MDBCF 

� O ∆ιαγωνιζόµενος θα δηλώσει την αξιοπιστία σε επίπεδο συρµού δίδοντας τις 

τιµές MDBF1, MDBF2 και MDBCF, µε βάση το άρθρο 15.2.1 για τις τιµές 

MDBF1, και MDBF2 και το άρθρο 15.2.2 για τις τιµές MDBCF του πίνακα 

15.2.2.1 της Προδιαγραφής Επιδόσεων. 

14 ∆ιαθεσιµότητα Στόλου (15 νέα τραίνα) 

� Προσδιορισµός της Μέσης Μηνιαίας διαθεσιµότητας στόλου. 

15 Συντηρησιµότητα  

� Ο διαγωνιζόµενος θα υποβάλει: 

• Το σύνολο των εργατοωρών που απαιτούνται για την διεξαγωγή των 

προληπτικών συντηρήσεων κάθε συρµού στα πρώτα δύο (2) έτη Τον 

αριθµό των προληπτικών συντηρήσεων που προβλέπεται για κάθε συρµό 

µέχρι τα 120000 Km (1 έτος λειτουργίας). 

� Στην προσφορά θα περιλαµβάνεται περιγραφή και τεκµηρίωση συµβατότητας 

µε τις κύριες υφιστάµενες εγκαταστάσεις συντήρησης που είναι αναγκαίες για 

τη συντήρηση του συρµού και τις αντίστοιχες µεθόδους επίτευξης 
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συµβατότητας, εφ’ όσον απαιτείται. 

16 Συµβατότητα νέων συρµών µε υφιστάµενες υποδοµές και συρµούς 

� Ο διαγωνιζόµενος θα υποβάλει περιγραφή/σχέδια/διαγράµµατα µε τα οποία θα 

τεκµηριώνεται η συµβατότητα του προτεινόµενου συρµού :  

(α) µε τα επιτρεπόµενα περιτυπώµατα : 
 

Η τεκµηρίωση που θα παρασχεθεί θα καλύπτει ότι : 

1. Το ∆υναµικό Περιτύπωµα (σε 80 km/hr) του προσφερόµενου συρµού 
"σέβεται" δηλ. ταυτίζεται ή εµπεριέχεται στο υπάρχον ∆υναµικό 
Περιτύπωµα που ακολουθείται στο Μετρό Θεσσαλονίκης.  

2. Το ∆υναµικό Περιτύπωµα χαµηλής ταχύτητας (40km/h = ταχύτητα 
διέλευσης στους σταθµούς) του προσφερόµενου συρµού "σέβεται" δηλ. 
ταυτίζεται ή εµπεριέχεται στο αντίστοιχο ∆υναµικό Περιτύπωµα χαµηλής 
ταχύτητας που ακολουθείται στο Μετρό Θεσσαλονίκης. 

3. Το ∆υναµικό Περιτύπωµα σε Έρµα του προσφερόµενου συρµού "σέβεται" 
δηλ. ταυτίζεται ή εµπεριέχεται στο αντίστοιχο ∆υναµικό Περιτύπωµα που 
ακολουθείται στο Μετρό Θεσσαλονίκης για το Περιτύπωµα σε Έρµα (σε 
ταχύτητα αµαξοστασίου έως 20 km/hr). 

4. Τα ακραία και κεντρικά τινάγµατα του προσφερόµενου συρµού λόγω 
οριζοντιογραφικών καµπυλών (ή και προστιθέµενα στο ∆υναµικό 
Περιτύπωµα) σέβονται (δηλ. ταυτίζονται ή εµπεριέχονται) στα αντίστοιχα 
ακολουθούµενα στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό θα δοθεί σε µορφή πίνακα 
µε τα ακραία και κεντρικά τινάγµατα του προτεινόµενου συρµού ανάλογα 
µε την ακτίνα καµπυλότητας. Απαιτούνται επίσης να δοθούν οι τύποι 
υπολογισµού των τιναγµάτων. Απαιτείται τέλος να δειχθεί ότι σε κάθε 
περίπτωση δεν θα παραβιάζεται το περιτύπωµα 3ης Γραµµής εκτός του 
πεδίλου ρευµατοληψίας. 

   
(β) µε την δυνατότητα οµαλής διέλευσης του οχήµατος, της 

οριζοντιογραφικής καµπύλης µε ακτίνα 60 µ, καθώς και της µηκοτοµικής 
κλίσης 5.8 % στο αµαξοστάσιο Πυλαίας 

 
Η τεκµηρίωση που θα παρασχεθεί θα καλύπτει τα γεωµετρικά και λειτουργικά 
δεδοµένα µε αναφορά στις δυνατότητες των φορείων,  ή/και των αναρτήσεων, 
ή/και των αµαξωµάτων, ή/και των ζευκτήρων ή αρθρώσεων, ή/και των 
πεδίλων ρευµατοληψίας των προσφερόµενων συρµών καθώς και πιθανό 
συνδυασµό τους, για να εξασφαλίσουν την οµαλή διέλευση του 
προσφερόµενου συρµού κινούµενου µε χαµηλή ταχύτητα περίπου 15 
km/h,χωρίς αστοχίες και υπερβολικές φθορές, στην ακτίνα καµπυλότητας των 
60 µ στο αµαξοστάσιο. Επίσης θα πρέπει να παρασχεθεί η τεκµηρίωση 
ικανότητας του οχήµατος να κινείται σε µηκοτοµική κλίση 5.8% στο 
αµαξοστάσιο (χωρίς επιβάτες). 
 

 (γ) µε τις θύρες αποβαθρών (PSD) στους σταθµούς 
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Η τεκµηρίωση που θα παρασχεθεί θα καλύπτει τα σχέδια περιτυπώµατος 
συρµού που θα δείχνουν όλες τις απαιτούµενες αποστάσεις από τον άξονα 
τροχιάς και το επίπεδο κύλισης σιδηροτροχιάς (ToR) καθώς και τις αποστάσεις 
διακένων(κατώφλι θύρας συρµού - ακµή αποβάθρας και κέλυφος αµαξώµατος 
συρµού-αυτόµατες θύρες).Η έκθεση θα συνοδεύεται µε επεξηγηµατικό τεύχος 
των απαιτούµενων υπολογισµών όπως απαιτείται. Η γεωµετρική τεκµηρίωση 
θα αφορά στις διαστάσεις / θέσεις των θυρών των συρµών, για τα 4 παρακάτω 
σηµεία: 

1. Στις θέσεις των θυρών των συρµών κατά µήκος των αποβαθρών  

2. Στο επίπεδο δαπέδου των προσφερόµενων συρµών σε σύγκριση µε το 
δάπεδο των αποβαθρών και σε όλες τις επιτρεπτές συνθήκες λειτουργίας. 

3. Σε εγκάρσια τοµή – περιτυπώµατα των συρµών σε στατικές ακραίες θέσεις 
σε σταθµό και µε ανοιχτές θύρες συρµού. 

4. Σε εγκάρσια τοµή – ∆υναµικό Περιτύπωµα χαµηλής ταχύτητας (40 Km/hr) 
των συρµών σε σταθµό, µε ενδεικνυόµενες όλες τις απαιτούµενες 
αποστάσεις. 

 
(δ) όσον αφορά την αξονική αντοχή του συρµού, ειδικά όσον αφορά την 

συµπεριφορά του σε σύγκρουση µε υφιστάµενο συρµό της Σειράς Ι 
 

Η τεκµηρίωση που θα παρασχεθεί θα εξηγεί την συµµόρφωση µε την 
παραπάνω απαίτηση, λαµβάνοντας υπόψη την συµβατικά ζητούµενη αντοχή 
σε σύγκρουση µε βάση την κατηγορία CII, κατά EN 15227, καθώς και την 
ιδιαιτερότητα των υφιστάµενων συρµών Σειράς Ι που διαθέτουν ζεύγη ειδικών 
προσκρουστήρων στις µετώπες του κάθε συρµού. 

 
(ε) µε το σύστηµα της παροχής ισχύος έλξης και την ηλεκτρολογική 

αρχιτεκτονική της επί του συρµού, ειδικά σε σχέση µε την 3η γραµµή (µη 
γεφύρωση των προστατευτικών διακένων και προστατευτικών 
τµηµάτων της τρίτης γραµµής µέσω της διασύνδεσης των πεδίλων 
ρευµατοληψίας του συρµού) κατά µήκος όλου του Έργου. 

 
Η τεκµηρίωση που θα παρασχεθεί θα εξηγεί την συµµόρφωση ως προς την 
παραπάνω απαίτηση, µε την απόδειξη της ταύτισης των θέσεων, αποστάσεων 
και ύψους των πεδίλων ρευµατοληψίας µε τα υπάρχοντα στους υφιστάµενους 
συρµούς. Εάν δεν ισχύει το παραπάνω, (δηλ. εάν δεν υπάρχει η 
προαναφερθείσα ταύτιση) θα πρέπει να παρασχεθούν γεωµετρικά, 
ηλεκτρολογικά και λειτουργικά επιχειρήµατα συνοδευόµενα από την 
απαραίτητη έκθεση/σχέδια (επί του συρµού ή/και επί της γραµµής), που θα 
αποδεικνύουν ώστε σε σχέση µε την υπάρχουσα διάταξη 3ης γραµµής κατά 
µήκος όλου του Έργου, να εξασφαλίζεται: 

α) η κίνηση του συρµού χωρίς απώλεια έλξης, το οποίο εξασφαλίζεται 
στην χαµηλή (υψοµετρικά ελάχιστα αποδεκτή) θέση του πεδίλου 
ρευµατοληψίας ToR+227mm) καθώς και  

(β) η µη γεφύρωση των προστατευτικών διακένων και προστατευτικών 
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τµηµάτων της τρίτης γραµµής (όπως απαιτείται για λόγους ασφαλείας) 
στην ανώτερη θέση πεδίλων, µέσω της διασύνδεσης των πεδίλων 
ρευµατοληψίας του συρµού. 

 
Σηµείωση : Όσα από τα παραπάνω ζητούµενα στοιχεία για την παρούσα ενότητα 
16 έχουν ήδη παρασχεθεί στις προηγούµενες ενότητες 1-15, αρκεί η αναφορά σε 
αυτές. 

 

17 Χρονοδιάγραµµα 
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν : 

• Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα της προµήθειας είτε για βελτιωµένο συνολικό 
χρόνο παράδοσης είτε για συµµορφούµενο µε τον συνολικό χρόνο 
παράδοσης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Θα περιλαµβάνει όλο το αντικείµενο 
της προµήθειας και θα προσδιορίζει τη λογική και αλληλουχία των 
εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της λαµβάνοντας υπόψη τα  
αναφερόµενα στο άρθρο 9 της Σ.Υ. 

• Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δύνανται εφόσον το επιθυµούν να προτείνουν 
χρονοδιάγραµµα µε συνολική διάρκεια της Σύµβασης µειωµένη τόσο για 
τον συνολικό χρόνο παράδοσης του άρθρου 8.1 της Σ.Υ. όσο και για 
τµηµατικό χρόνο του άρθρου 8.2.1 της Σ.Υ., καθόσον θα αξιολογηθούν – 
βαθµολογηθούν επί των συγκεκριµένων. 

• Το χρονοδιάγραµµα θα εκπονηθεί µε τη Μέθοδο της Κρίσιµης ∆ιαδροµής 
(CPM) µε την χρήση του λογισµικού Primavera P6 έκδοση 8.2 ή νεότερη. 
Θα υποβληθεί σε εκτυπωµένη και ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή 
αρχείων ώστε να µπορούν να διαβαστούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
για την αξιολόγηση και την ανάλυσή του. 

• Θα προσδιορίζονται οι διάρκειες των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους 
ρυθµούς παραγωγής, την αλληλουχία µεταξύ των δραστηριοτήτων, θα έχει 
σαφή κρίσιµη διαδροµή και δεν θα υπερβαίνει τόσο τον συνολικό χρόνο 
παράδοσης της προµήθειας όσο και τους τµηµατικούς χρόνους, όπως 
αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.  

• Στο χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνονται όλοι οι τµηµατικοί χρόνοι 
παράδοσης  της Συγγραφής Υποχρεώσεων, οι οποίοι θα προκύπτουν από 
τη λογική των προγενέστερων σχετικών µε αυτούς δραστηριοτήτων του 
χρονοδιαγράµµατος και δεν θα είναι «περιορισµοί» (constraints).  

• Η κρίσιµη διαδροµή θα είναι απόρροια της λογικής του 
χρονοδιαγράµµατος και δεν θα προκύπτει από οποιοδήποτε «περιορισµό» 
ή «εξαναγκασµό» (constraint ή mandatory constraint). 

• Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει, ανά σύστηµα και αντικείµενο, τις 
διακριτές φάσεις των µελετών µε έναν πλήρη κύκλο ελέγχου και εγκρίσεων 
(έλεγχος-επανυποβολή-έγκριση), τις προµήθειες επιµέρους εξοπλισµού 
συστηµάτων συρµών, τις διάφορες φάσεις εργοστασιακής κατασκευής και 
εργοστασιακών δοκιµών των συρµών, την παραλαβή τους, καθώς και τις 
επιµέρους φάσεις δοκιµών και θέσης σε λειτουργία στο Αµαξοστάσιο και 
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στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.  Η µέγιστη διάρκεια κάθε 
δραστηριότητας δεν θα υπερβαίνει τις 50 ηµέρες. 

Εξαίρεση στον περιορισµό των µέγιστων διαρκειών αποτελούν  
δραστηριότητες των οποίων η διάρκεια δεν µπορεί να αναλυθεί όπως πχ. 
η εκπόνηση µελετών ή οι προµήθειες επιµέρους εξοπλισµού συστηµάτων 
συρµών. 

• Η πρόταση των ∆ιαγωνιζοµένων είτε για τον βελτιωµένο συνολικό χρόνο 
παράδοσης της προµήθειας, είτε για τον  συµµορφούµενο µε τον συνολικό 
χρόνο παράδοσης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε θα συνοδεύεται από Τεχνική 
Έκθεση τεκµηρίωσης, στην οποία θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα : 

o  Οι παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη. 

o  Ο αλληλουχία και ο αριθµός βαρδιών, εργασίµων ηµερών/ ωρών, 
οι ρυθµοί προόδου (όπου εφαρµόζεται) των διακριτών τµηµάτων 
της προµήθειας. 

o  Πίνακας µε τους τµηµατικούς και τον συνολικό χρόνο παράδοσης 
της προµήθειας. Στην περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόµενος 
προτείνει χρονοδιάγραµµα βελτιωµένης διάρκειας, ο Πίνακας 
Χρόνων Παράδοσης θα συµπληρωθεί µε τις προτεινόµενες 
διάρκειές τους όπως αυτές προκύπτουν από το προτεινόµενο 
χρονοδιάγραµµά του, ενώ η περιγραφή των τµηµατικών χρόνων 
θα ισχύσει όπως έχει οριστεί στο άρθρο 8 της Σ.Υ. 

o   Οι αλληλεπιδράσεις µε άλλα συστήµατα. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να καλέσει εγγράφως 
τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν το περιεχόµενο των 
Φακέλων Προσφοράς που έχουν υποβάλει, σύµφωνα µε το άρθρο 11.2 της 
παρούσης. 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να χρησιµοποιήσουν το προτεινόµενο WBS (∆οµή 
Ανάλυσης Εργασιών) και τη λογική αρίθµησης των δραστηριοτήτων (activity ID) 
σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα ∆.1 του Προσαρτήµατος ∆ της 
παρούσας. 

 

 
Επισηµαίνεται, ότι οι προσφέροντες θα συµπεριλάβουν µέσα στο 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, πλην των ανωτέρω, όλα τα τεχνικά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για να αιτιολογήσουν τις τιµές που 
δηλώνονται στα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 12 της παρούσας. 

 
18.3 Επισηµάνσεις σχετικές µε την Τεχνική Προσφορά 
 
 Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς δεν συνεπάγεται αποδοχή 

όρων που αντιστρατεύονται απαιτήσεις των τευχών του ∆ιαγωνισµού ή 
βασικών κανόνων έντεχνης και ασφαλούς κατασκευής. Συνεπώς, κατά 
το στάδιο εκπόνησης της Μελέτης και υλοποίησης της σύµβασης, ο 
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Ανάδοχος οφείλει να προσαρµόσει τους όρους αυτούς, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των Προδιαγραφών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., χωρίς 
αύξηση της οικονοµικής του προσφοράς. 

 
 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προτείνει βελτιώσεις στην 

Τεχνική του Προσφορά σε σχέση µε τις Προδιαγραφές της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., οφείλει να τις ακολουθεί κατά το στάδιο εκπόνησης της 
Μελέτης και υλοποίησης της σύµβασης, χωρίς αύξηση της οικονοµικής 
του προσφοράς. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
19.1 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να 

περιέχει: 

19.1.1 Την οικονοµική προσφορά του συστήµατος, η οποία συντάσσεται 
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  

19.1.2 Το «Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς» της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. (∆ήλωση και Πίνακα Προσφοράς) συµπληρωµένο, σε ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf, το οποίο θα πρέπει να είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση η 
οικονοµική προσφορά θεωρείται ανυπόστατη και ο οικονοµικός φορέας 
αποκλείεται. 
 
Εφιστάται η προσοχή των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων στην 
ορθή συµπλήρωση τόσο της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος 
όσο και του Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. 
 

19.2 Επισηµαίνεται ότι: 
 
α) Οι οικονοµικές προσφορές που θα δοθούν δεν θα υπερβαίνουν 

το ποσό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, επί ποινή 
αποκλεισµού. 

 
β) Σε περίπτωση υπάρξεως αναντιστοιχίας µεταξύ ολόγραφης και 

αριθµητικής αναγραφής τιµής στο Έντυπο της Οικονοµικής 
Προσφοράς, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στη διόρθωση βάσει 
της ολόγραφης αναγραφής της τιµής και χρησιµοποιεί για την 
κατάταξη των προσφορών τη διορθωµένη πλέον προσφορά του 
οικονοµικού φορέα. 
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γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 

οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό) ή 
λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα 
και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά. 

 
δ) Οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή, παραποµπή ή γενικά αλλοίωση 

του κειµένου του Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς ή και 
διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων σε αυτό, θα θεωρηθούν ως 
επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην 
απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου που τις 
διατυπώνει.  

 
∆εν περιλαµβάνεται στα προσφερόµενα ποσά ο ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
Τα προσφερόµενα ποσά θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

20.1  Γενικές απαιτήσεις – Προθεσµίες Υποβολής 
 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14 
και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 15 της 
παρούσας, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου. Η προσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11.3 από τον προσωρινό ανάδοχο. 
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες 
οικονοµικούς φορείς, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, 
όπως ορίστηκαν στα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας, κρίνονται: 
α) κατά την υποβολή της προσφοράς µε την υποβολή του ΕΕΕΣ 
β)  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών το παρόντος άρθρου και  
γ) κατά τη σύναψη σύµβασης, µε την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 
του Ν. 4412/16, περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης. 

 
Συνιστάται στους οικονοµικούς φορείς να µεριµνούν εγκαίρως για 
την έκδοση των απαιτούµενων δικαιολογητικών (ιδιαίτερα αυτών 
που δεν εξασφαλίζονται εκ των υστέρων) προκειµένου να 
καλύπτονται τα ανωτέρω. 
 
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις ,τις οποίες οι προσφέροντες 
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είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16, οι 
οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση µετά την συµπλήρωση 
του ΕΕΕΣ και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη 
σύναψη της σύµβασης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν 
αµελλητί την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σχετικά. 
 
Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο 
τρόπο: 
 
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους 14.1 και 

14.3.2 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή τους, 

 
β) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 14.2 εφόσον 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, 

 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 15.1, τα 

αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής 
σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση 
ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις 
ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριµένος 
χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους, 

 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

µήνες πριν από την υποβολή τους και 
 
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν 
απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
 
Όπου στα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης αναφέρεται η 
υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ως τέτοια νοείται, για µεν τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, η «Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86», για 
δε τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, δήλωση ανάλογης αποδεικτικής 
ισχύος, ως τέτοια δε νοείται ένορκη βεβαίωση, ή όπου δεν υπάρχει 
πρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 
του ∆ιαγωνιζόµενου. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο 
νόµιµος εκπρόσωπος ∆ιαγωνιζόµενου ευρίσκεται ή κατοικεί στην 
Ελλάδα και δεν γνωρίζει ελληνικά, δύναται να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86, µε τη σηµείωση πάνω στο σώµα της 
βεβαίωσης ότι ο δηλών κατανοεί πλήρως το κείµενο της δήλωσης, 
καθόσον του µεταφράστηκε σε γλώσσα που γνωρίζει. 
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Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη 
µορφή, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στις παραγράφους 10.6 και 
11.3 της παρούσας. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η υποχρέωση υποβολής 
όλων των παραπάνω εγγράφων, στοιχείων, πιστοποιητικών και 
υπεύθυνων δηλώσεων ισχύει για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση χωριστά.  
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο κριθεί απαραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµοποιητικών 
και λοιπών εγγράφων και στοιχείων που θα υποβληθούν πριν την 
υπογραφή της Σύµβασης. Επίσης η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δικαιούται αν 
αµφιβάλλει, να απευθύνεται άµεσα στις αρµόδιες αρχές για τη λήψη των 
απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική κατάσταση του 
«προσωρινού αναδόχου». Όταν οι πληροφορίες αφορούν «προσωρινό 
ανάδοχο» εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα Αρχή 
µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Το αίτηµα 
παροχής πληροφοριών µπορεί να αφορά νοµικά ή/ και φυσικά 
πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών 
επιχείρησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, όπως ορίζει η εθνική νοµοθεσία του 
κράτους µέλους εγκατάστασης. 

 
20.2 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 14  
 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του 
άρθρου 14, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

20.2.1 Για τις παραγράφους 14.1.1 έως 14.1.6 της παρούσας: απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 
αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα της παραγράφου 14.1.7. 

 
20.2.2 Για τις παραγράφους 14.2.1 και 14.2.2 της παρούσας: πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή 
χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) 
και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχα. 
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Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα 
σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:  

- Φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από την Α.Α.∆.Ε. 
- Ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.  

 
20.2.3 Για την παράγραφο 14.3.2 της παρούσας: πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - 
µέλους ή χώρας.  

 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι στην Ελλάδα: 
 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το αρµόδιο 

Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση, ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκοµίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί µη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νοµικού προσώπου, ενώ για τις 
ΕΠΕ προσκοµίζεται επιπλέον πιστοποιητικό µεταβολών. 

 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το 

νοµικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
απόφαση των εταίρων.  

 
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από 

την ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet, από την οποία 
να προκύπτει η µη αναστολή της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητάς τους. 

 
20.2.4 Για την παράγραφο 14.3.9 της παρούσας: πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρµόδια αρχή (Επαγγελµατικού Μητρώου ή του αντίστοιχου 
επιµελητηρίου) του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί µη 
διάπραξης επαγγελµατικού παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή. 

  
 Οι οικονοµικοί φορείς για τους οποίους δεν υφίσταται πειθαρχικός 

φορέας θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάρχει 
πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 
παράπτωµα. 

 
20.2.5 Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. 20.2.1, 20.2.2 

και 20.2.3 ανωτέρω πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2.1, 2.2 και 3.2 
του άρθρου 14, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
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οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα 
εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του οικονοµικού 
φορέα απορρίπτεται. 

 
20.2.6 Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 14.3.1, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.5, 

14.3.6, 14.3.7 και 14.3.8 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού. 

 
20.2.7 Για την περίπτωση της παραγράφου 14.5 της παρούσας, υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί µη επιβολής σε 
βάρος του του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας. 

 

20.2.8 ∆ικαιολογητικά της παραγράφου 14.4 

 
Για την περίπτωση της παραγράφου 14.4 και προκειµένου, να 
αποδειχθεί ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις του 
Ν.3310/2005, θα πρέπει να υποβάλλει δικαιολογητικά 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον 
ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία ή νοµικό πρόσωπο στη 
µετοχική σύνθεση του οποίου συµµετέχει ανώνυµη εταιρεία ή νοµικό 
πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυµη εταιρεία.  
 
Συγκεκριµένα προσκοµίζονται: 
 
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους κατά την περ. α) της παρ. 
14.4, βεβαίωση του αρµοδίου Χρηµατιστηρίου. 

 
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 14.4, για την 

απόδειξη του ελέγχου δικαιωµάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της 
ελεγχόµενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του 
τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι 
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
επιχειρηµατικών συµµετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό 
ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόµενη 
από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώµατα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόµενες κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 14.4. 
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iii) ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών του προσωρινού 
αναδόχου: 

 
α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, που να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
του. 
 

β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας 
και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

 
Ειδικότερα: 
 
- Όσον αφορά στις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ανώνυµες 

εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό 
των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς 

 
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες ή αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυµες εταιρείες, εφόσον 
έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, 
προσκοµίζουν : 

 
α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές.  
 
β) Αναλυτική κατάσταση µετόχων µε τον αριθµό των µετοχών του 

κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο 
τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας 
της, µε ηµεροµηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

 
γ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών που 
έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

 
-   Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες ή αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυµες εταιρείες, εφόσον 
έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους δεν έχουν υποχρέωση 
ονοµαστικοποίησης µετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών, προσκοµίζουν: 
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α) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου. Για την περίπτωση µη πρόβλεψης 
ονοµαστικοποίησης προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου. 

 
β) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν 

τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου. 
 
γ) Εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική 

κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία οφείλει 
να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί 
οι ως άνω µέτοχοι. 

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά 
νόµον αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. οφείλει να ελέγξει, επί ποινή απαραδέκτου της 
προσφοράς, εάν στη διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία από «µη 
συνεργάσιµα κράτη στον φορολογικό τοµέα» κατά την έννοια των παρ. 
3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που 
έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον 
κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
 

20.3 ∆ικαιολογητικά σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του 
προσωρινού αναδόχου 

 
20.3.1 Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο 

οικονοµικός φορέας έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα, καθώς και το 
ποια πρόσωπα είναι νόµιµοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι τον έχουν 
δεσµεύσει µε την υπογραφή τους στα σχετικά έγγραφα του 
∆ιαγωνισµού. 

 
Αναλυτικότερα αναφέρονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση 

ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.):  

 
α) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού 

θεωρηµένου από δηµόσια αρχή, όπως κατατέθηκε στην αρµόδια 
Υπηρεσία και το ΦΕΚ όπου έγινε η δηµοσίευσή του, εάν 
απαιτείται, άλλως η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. 





 

 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

RFP-406/21 

Α.Σ. 134864 

 

65 

β) ΦΕΚ δηµοσίευσης του πρακτικού συγκρότησης σε σώµα του 
ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εάν απαιτείται, 
άλλως η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.  

γ) Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί 
καταστατικών τροποποιήσεων, µη λύσης της εταιρείας και θέσης 
της σε εκκαθάριση µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή δικαστικής 
απόφασης για λύση της εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση 
εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή κλπ. 

 
δ) Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, στο 

οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο 
άτοµο για υπογραφή και υποβολή προσφοράς, σε περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
οικονοµικού φορέα τη προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα 
έγγραφα του ∆ιαγωνισµού. 

 
20.3.2 Απόφαση του ∆Σ της εταιρείας (ή του αρµόδιου, σύµφωνα µε το 

καταστατικό, οργάνου αυτής), µε την οποία θα εγκρίνεται ο ορισµός 
εκπροσώπου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης 
για το ∆ιαγωνισµό καθώς και για την υποβολή και υπογραφή της 
προσφοράς και των τυχόν άλλων απαιτούµενων στοιχείων µέχρι την 
υπογραφή της Σύµβασης. 

 
Σε περίπτωση ένωσης, η ως άνω απόφαση οφείλει να περιλαµβάνει επί 
πλέον για κάθε µέλος: 
 

• την αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και την 
εκτέλεση της Σύµβασης, 

 

• η έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε µέλους στην 
κοινοπραξία/ ένωση (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους), 

 

• τη δήλωση ότι θα ευθύνονται αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου το κάθε 
ένα από αυτά για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύµβαση απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 

 

• το διορισµό µιας εκ των εταιρειών-µελών ως κοινής εκπροσώπου 
της κοινοπραξίας απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης, η οποία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και 
πληρεξουσιότητα των υπολοίπων µελών να εκπροσωπεί την 
κοινοπραξία και να δεσµεύει τους κοινοπρακτούντες απέναντι στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και γενικότερα να ενεργεί και να δηλώνει 
κάθε τι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της Σύµβασης. Η 
εταιρεία αυτή θα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στην 
κοινοπραξία (leader) και από αυτήν θα προέρχεται και το φυσικό 
πρόσωπο που θα ορισθεί ως κοινός εκπρόσωπος της 
κοινοπραξίας έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 
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20.4 ∆ικαιολογητικά για τον έλεγχο του άρθρου 15  
  
20.4.1 ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας άσκησης 

επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 15.1 
 
Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 15.1 της παρούσας:  
 

• Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσφέροντες οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.  

 

• Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 
σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος 
Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους.  

 

• Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ο οικονοµικός 
φορέας ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

 

20.4.2 ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας 
του άρθρου 15.2 

 
 Η χρηµατοληπτική και οικονοµική ικανότητα των ∆ιαγωνιζόµενων, του 

άρθρου 15.2 της παρούσας, αποδεικνύεται µε την υποβολή των 
ακόλουθων δικαιολογητικών: 

 

• Βεβαιώσεις Τραπεζών ή αντιστοίχων Πιστωτικών Ιδρυµάτων, 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή στα κράτη – µέλη που έχουν κυρώσει την Σ.∆.Σ, από τις 
οποίες να προκύπτει χρηµατοληπτική και οικονοµική ικανότητα 
του ∆ιαγωνιζόµενου για ποσό τουλάχιστον πενήντα έξι 
εκατοµµυρίων οχτακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (56.800.000,00€), 
εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον είκοσι ενός εκατοµµυρίων 
τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (21.300.000,00€) να είναι 
διαθέσιµο για χορήγηση δανείων και ποσό τουλάχιστον είκοσι 
ενός εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(21.300.000,00€) για την χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών, εκ 
των οποίων ποσό τουλάχιστον δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων 
διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (14.200.000,00€) να είναι 
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διαθέσιµο για κάθε µία από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις για 
την παρούσα σύµβαση, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β.1 του 
Προσαρτήµατος Β της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση των παραπάνω 
βεβαιώσεων δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, 
γιατί η εκδότρια Τράπεζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα 
εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β.2 
του Προσαρτήµατος Β της παρούσας και θα συνοδεύεται από 
επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. 
 
Επιπλέον, οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν συµπληρωµένο και 
ψηφιακά υπογεγραµµένο τον Πίνακα Β.1 του Προσαρτήµατος Β 
της παρούσας στην ελληνική γλώσσα ή τον Πίνακα Β.2 του 
Προσαρτήµατος Β της παρούσας στην αγγλική γλώσσα 
συνοδευόµενο από επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά.  

 
20.4.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του 

άρθρου 15.3 
 

20.4.3.1 Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 15.3.1 της παρούσας, οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 

• Κατάλογο των συµβάσεων που παραδόθηκαν κατά την 
πενταετία (5 χρόνια προ της ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 15.3.1 

 

• Σχετικά πιστοποιητικά των Κυρίων των έργων και από τα οποία 
θα προκύπτει η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση της προµήθειας 
και η θέση σε λειτουργία, ικανοποιώντας τις συµβατικές 
απαιτήσεις των Κυρίων των έργων. 

 
Στα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς τα  
ακόλουθα: 

α. Το αντικείµενο των εργασιών. 

β. Ποσοστά συµµετοχής επί του συνόλου της Σύµβασης. 

γ. Ο Προϋπολογισµός της Σύµβασης. 

δ. Ο χρόνος υπογραφής, παραλαβής των συρµών και 
περάτωσης της Σύµβασης. 

ε. Θέση σε εµπορική λειτουργία µε επιτυχία, αξιοπιστία και 
ασφάλεια, ικανοποιώντας τις συµβατικές απαιτήσεις των 
Κυρίων των έργων. 

 
Σε περίπτωση κοινοπρακτικής εκτέλεσης µε άλλες επιχειρήσεις των εν 
λόγω συµβάσεων, στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται η συµµετοχή του 
∆ιαγωνιζόµενου ή των µελών του ∆ιαγωνιζόµενου στην εκτέλεσή τους, 
καθώς και το συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής. 
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Στην περίπτωση που ορισµένα από τα στοιχεία που ζητούνται δεν 
περιλαµβάνονται στα εν λόγω πιστοποιητικά, αυτά θα δηλώνονται µε 
σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ιαγωνιζόµενου, η οποία θα συνοδεύει 
τα πιστοποιητικά. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση όµως, δεν δύναται να 
αντικαταστήσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά εκτέλεσης των 
προµηθειών. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά και µόνο 
για συµπλήρωση στοιχείων της προµήθειας που δεν αναφέρονται στα 
πιστοποιητικά (π.χ. χρονική διάρκεια κτλ). 
 
Για όσες συµβάσεις δεν προσκοµισθούν πιστοποιητικά και σχετική 
υπεύθυνη δήλωση για τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία τους, οι 
συµβάσεις αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του 
προσφέροντα και δεν θα ληφθούν υπόψη σαν εµπειρία του 
∆ιαγωνιζόµενου. 
 

20.4.3.2 Απαιτείται επιπλέον να υποβληθούν τα παρακάτω στοιχεία: 
 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού 
ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, 
που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευµένη µε παραποµπές σε προδιαγραφές και πρότυπα 
(άρθρο 7, Συγγραφή Υποχρεώσεων). 
 

• Οργανόγραµµα του εργοστασίου παραγωγής. 
 

 
20.5 ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εµπειρίας του άρθρου 16 
 

Σε περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς επικαλούνται και κάνουν 
χρήση της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής ή της τεχνικής και 
επαγγελµατικής ικανότητας άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 307 
του ν.4412/16, οι τρίτοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των 
παρ. 20.2 και 20.3 και τα δικαιολογητικά του άρθρου 20.4 για τον έλεγχο 
του άρθρου 15 (τα σχετικά µε την επίκληση). 
 
Επίσης, στα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα περιληφθεί η απόφαση 
του ∆.Σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του φορέα, µε την οποία 
θα εγκρίνεται η παροχή προς τον ∆ιαγωνιζόµενο της οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας (εµπειρία) 
του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του ∆ιαγωνιζόµενου για την 
εκτέλεση της Σύµβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι 
λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιµοι για την Σύµβαση σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν στη 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να προβεί στην αξιολόγηση και να εκτιµήσει την 
σηµασία των σχετικών πόρων και να διαπιστώσει κατά την εκτέλεση της 
Σύµβασης την υλοποίηση αυτής της δέσµευσης. Επίσης υποβάλλεται 
αντίστοιχη απόφαση από το αρµόδιο καταστατικό όργανο του 
προσφέροντα περί αποδοχής της σχετικής επίκλησης. 
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20.6 ∆ικαιολογητικά σε περίπτωση υπεργολαβίας  
 

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας γνωρίζει στην παρούσα 
φάση ότι θα αναθέσει τµήµα της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το τµήµα 
της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους και να προσκοµίσει τα στοιχεία των υπεργολάβων που 
προτείνει, λαµβάνοντας υπόψη την παρ. 24.4 του τεύχους της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
 
Οι Υπεργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των παρ. 
20.2 και 20.3 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρόµοιας εµπειρίας µε 
το αντικείµενο που πρόκειται να αναλάβουν. 

 
Επίσης, απαιτείται να υποβληθεί η απόφαση του ∆.Σ. ή του αρµόδιου 
καταστατικού οργάνου του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα 
εγκρίνεται η ανάθεση της υπεργολαβίας και η αντίστοιχη απόφαση, από 
την πλευρά του Υπεργολάβου, περί αποδοχής ανάληψης της 
υπεργολαβίας. Στις αποφάσεις αυτές θα αναφέρεται λεπτοµερώς το 
τµήµα το οποίο θα ανατεθεί σε υπεργολαβία καθώς και το ποσοστό που 
αντιστοιχεί στο σύνολο της σύµβασης. 

 
20.7 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους 

καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης 
που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 

 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των 
οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον 
επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 
 
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους 
αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον 
οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους 
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκοµίζονται επιπροσθέτως 
της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόµενα ανωτέρω στην παρ. 20.2.2. 
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ΑΡΘΡΟ 21 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
21.1  Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ., 

µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µαταιώνει τη διαδικασία 
ανάθεσης σύµβασης, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς 

είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή λόγω αποκλεισµού 
όλων των προσφερόντων σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης  

και τις διατάξεις του Ν.4412/16 ή 

 β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύµβασης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην πρόσκληση. 

 
21.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 

αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µετά από 
γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 317 του Ν.4412/16. 
 
β)  Εάν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε την 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 
συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 

 
γ)  Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης. 
 
δ)  Εάν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 
 
ε)  Στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16, 

περί χρόνου ισχύος προσφορών. 
 
στ) Για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

 
21.3 Εάν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί, µετά 
από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να ακυρώσει µερικά τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή του από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το 
σφάλµα ή η παράλειψη. 

 
21.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 317 του ν.4412/16. 
 
21.5 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν 

συµµετάσχει σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για 
οποιονδήποτε λόγο. 
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ΑΡΘΡΟ 22 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
22.1 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 11.3.2 της παρούσας, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προσκαλεί 
τον Ανάδοχο να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή της σύµβασης, θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής ηλεκτρονικής 
πρόσκλησης, µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του 
υποσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης  στον ανάδοχο. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, µε την επιφύλαξη 
αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό προς 
όφελος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η 
διαδικασία της παραγράφου 11.3 για τον ∆ιαγωνιζόµενο του οποίου η 
προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Στην περίπτωση αυτή, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µπορεί να αναζητήσει 
αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως 

δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού και µαταίωσης αυτού (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 
παρούσας) χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους 
αποζηµίωσης προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 
 
Εάν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν απευθύνει την πρόσκληση για την 
υπογραφή της σύµβασης εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών 
από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη 
της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή αντικειµενικών 
λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την 
υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συµµετοχής 
του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως δυνάµει των άρθρων 
197 και 198 ΑΚ. 
 
Η σύµβαση υπογράφεται, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του 
∆ιαγωνιζοµένου, εφόσον είναι νοµίµως εξουσιοδοτηµένος προς τούτο, ο 
οποίος µονογράφει και σφραγίζει επίσης και κάθε φύλλο των 
Συµβατικών Τευχών. Η σύµβαση επί ενώσεων υπογράφεται από τον 
Νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της 
προσφοράς, εφόσον είναι νοµίµως εξουσιοδοτηµένος προς τούτο. 
 

22.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκοµίσει:  
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• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 7.3 της 
παρούσας και το άρθρο 10.3 του τεύχους της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

• Βεβαίωση της ή των ασφαλιστικών εταιρειών για την ασφαλιστική 
κάλυψη της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28.2 
της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

• Τα πρωτότυπα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα προσκοµισθούν από τον 
Ανάδοχο, εντός προθεσµίας 15 ηµερολογιακών ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης, µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της 
πρώτης δόσης των ασφαλίστρων. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει, επίσης, να ορίσει µε απόφαση του αρµόδιου 
καταστατικού του οργάνου τον εκπρόσωπό του για την εκτέλεση της 
Σύµβασης. Η απόφαση διορισµού θα συνοδεύεται και από δήλωση 
αποδοχής του εκπροσώπου.  

Ο διορισµός του εκπροσώπου και η δήλωση αποδοχής πρέπει να 
είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνεται σε όλα τα θέµατα που 
αφορούν την εκτέλεση της Σύµβασης (π.χ. είσπραξη πληρωµών, 
υποβολή λογαριασµών, λήψη εντολών, ανταλλαγή αλληλογραφίας, 
παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ). 

Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
επίσης πριν την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει απόφαση του 
καταστατικού οργάνου κάθε µέλους για τη σύσταση σύµπραξης ή 
συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας όπου θα 
αναφέρονται υποχρεωτικά: 
 
α) η αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στην εκτέλεση της 

σύµβασης και το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην 
κοινοπραξία.  

β) η από κοινού, αλληλέγγυα και αδιαίρετα ανάληψη της ευθύνης των 
µελών της κοινοπραξίας έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για κάθε 
θέµα σχετικό µε την εκτέλεση της σύµβασης, 

γ) τον ορισµό φυσικού προσώπου ως κοινού εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης, 

δ) Ο διορισµός του µέλους µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στην 
κοινοπραξία ως leader, το οποίο θα έχει την ανέκκλητη εντολή και 
πληρεξουσιότητα των υπολοίπων µελών να εκπροσωπεί την 
κοινοπραξία και να δεσµεύει τους κοινοπρακτούντες απέναντι στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και 
γενικότερα να ενεργεί και να δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την 
εκτέλεση της Σύµβασης. Από το µέλος αυτό (leader) θα προέρχεται 
και το φυσικό πρόσωπο που θα ορισθεί ως εκπρόσωπος της 
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κοινοπραξίας απέναντι στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ο 
Αναπληρωτής του. 

Η συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας ή η απόφαση 
του αρµοδίου καταστατικού οργάνου κάθε µέλους της σύµπραξης, θα 
συνοδεύεται από δηλώσεις αποδοχής του διορισµού τους από τον 
εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισµός του 
εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής 
πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα 
θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της Σύµβασης (π.χ. είσπραξη 
πληρωµών υποβολή λογαριασµών, λήψη εντολών, ανταλλαγή 
αλληλογραφίας, παραλαβή εγγυητικών επιστολών κλπ). 
 
Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την 
υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει την Υπεργολαβική Σύµβαση, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης, η οποία θα εγκριθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  
 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης, υποβάλλεται η 
υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών  Ανάπτυξης 
και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 
3414/2005». 
 
Προς αποφυγήν καθυστερήσεων, σχέδια των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών υποβάλλονται προς έλεγχο στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
πέντε (5) ηµέρες πριν την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
23.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση 
ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

23.2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

23.3 Τα αλλοδαπά δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από 
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

23.4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε διεθνείς µονάδες, 
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µαθηµατικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε 
κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η µετάφρασή τους, µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση 
στην ελληνική. 

23.5 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., καθώς και 
µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Για τη διαδικασία ανάθεσης και την εκτέλεση της σύµβασης, έχουν 
εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά την έναρξη 
της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι τη δηµοσίευση της προκήρυξης στην 
ΕΕΕΕ: 

 
α) ο Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
β) η Οδηγία 2014/25/ΕΕ, 
γ) οι όροι της σύµβασης και  
δ) ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
25.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  
 Προκήρυξη σύµβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο 

“Προκήρυξη Σύµβασης” απεστάλη, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
simap.europa.eu, για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/12/2021 

 
25.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
 

Η Προκήρυξη σύµβασης της προηγούµενης παραγράφου και το τεύχος 
της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

 
Επίσης, η Προκήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στην 
ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (www.ametro.gr). 

 
Επίσης, όλα τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού καταχωρούνται στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
οποία έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό:  134864,  και αναρτώνται στην 
διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (https://www.promitheus.gov.gr) 
και στην ιστοσελίδα της Αττικό Μετρό Α.Ε. (www.ametro.gr). 
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ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
 Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ενηµερώνει, υπό την ιδιότητά της ως 

υπεύθυνης επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, 
ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, θα 
επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδοµένα ως εξής: 

 
 Ι. Αντικείµενο επεξεργασίας είναι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
µέσα τα οποία υποβάλλονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στο πλαίσιο 
του παρόντος ∆ιαγωνισµού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το 
ίδιο Προσφέρων ή Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

 
 ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου 

Προσφοράς, η ανάθεση της Σύµβασης, η προάσπιση των δικαιωµάτων 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η εκπλήρωση των εκ του νόµου 
υποχρεώσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η εν γένει ασφάλεια και 
προστασία των συναλλαγών. Τα δεδοµένα ταυτοπροσωπίας και 
επικοινωνίας θα χρησιµοποιηθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 
για την ενηµέρωση των Προσφερόντων σχετικά µε την αξιολόγηση των 
προσφορών. 

 
 ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδοµένων στους οποίους κοινοποιούνται 

είναι:  
  
 (α) Φορείς στους οποίους η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αναθέτει την 

εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό της, δηλαδή οι 
Σύµβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, µέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και λοιποί εν γένει 
προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου. 

 
 (β) Το ∆ηµόσιο, άλλοι δηµόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές 

ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 
 
 (γ) Έτεροι συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό, στο πλαίσιο της αρχής της 

διαφάνειας και του δικαιώµατος προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το νόµο. 

 
 IV. Τα δεδοµένα θα τηρούνται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύµβασης, και µετά τη λήξη αυτής για χρονικό 
διάστηµα πέντε ετών, για µελλοντικούς φορολογικούς-δηµοσιονοµικούς 
ή ελέγχους χρηµατοδοτών ή άλλους προβλεπόµενους ελέγχους από 
την κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν η νοµοθεσία προβλέπει διαφορετική 
περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά µε 
δηµόσια σύµβαση τα δεδοµένα τηρούνται µέχρι το πέρας της 
εκκρεµοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά 
δεδοµένα θα καταστρέφονται. 
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 V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόµιµος 

Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, µπορεί να ασκεί κάθε νόµιµο 
δικαίωµά του σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόµενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. 

 
 VI. H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει υποχρέωση να λαµβάνει κάθε εύλογο 

µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη 
διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης µορφή αθέµιτη 
επεξεργασία. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α.1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

………………………………………………………………………../ Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτοντος Φορέα1) 

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

(∆ιεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα2) 

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

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

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ……………………………… ευρώ3. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………...…4 υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
................................... ……………………, ΑΦΜ: ....................... (διεύθυνση) 
.........................………………………, ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) 
….................................................... ………………..…., ΑΦΜ: ........................ 
(διεύθυνση) ................................…………………, ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης:] των φυσικών/νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ................................, ΑΦΜ: .................... (διεύθυνση) 
.......................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ................................, ΑΦΜ: .................... (διεύθυνση) 
.......................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ................................, ΑΦΜ: .................... (διεύθυνση) 
.......................... 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή σύµπραξης, για τη 

                                                
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 

συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς.  
4 Όπως υποσηµείωση 3. 
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συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό) ..................... ∆ιακήρυξη της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: 
“(τίτλος σύµβασης) 
..…………………………………....................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………”. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα και 
οποιαδήποτε διαφορά επ’ αυτής θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 
αρµόδιων Ελληνικών ∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α.2 / SAMPLE A.2 

PARTICIPATION LETTER OF GUARANTEE 

Issued by (Full name of the Credit Institution) 

.................................................................................................................../ Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 

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

To: (Full name of the Awarding Body 1 ) 

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

(Address of the Awarding Body2 ) 

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

Our Guarantee no. ............. ……….against the amount of ....................... euro3.  
 
 
We hereby declare that we irrevocably and unreservedly guarantee waiving our 
rights to to make use of the benefit of division and discussion up to the amount of 
……………………….. euro 4 in favour of: 
 
(i) [in case of a physical entity]: (full name, father’s name) ……………………….., Tax 
Payer’s Number …………………. (address) ……………………………………., or 
(ii) [in case of a legal entity]: (full name) ……………………….., Tax Payer’s Number 
…………………. (address) ……………………………………., or 
(iii) [in case of a Joint Venture]: of physical/ legal entities  

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

individually and for each one of the above and jointly and severally liable in their 
capacity as members of the Joint Venture/ Consortium for its/their participation, in 
accordance with ATTIKO METRO S.A. Invitation to Tender ………………. (number) 
for the appointment of a Contractor for the award of a Contract: 
 “(title of Contract)…………..........................................................................................”. 
 

                                                
1 As specified in the Contract documents 
2 As specified in the Contract documents 
3 The amount of the Letter of Guarantee for participation in the tender is set in the contractual 
documents against a specific amount, it is written in full and in numbers in brackets.  
4 See footnote 3 
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This guarantee covers only the obligations of the entity (-ies) (in favour of whom this 
guarantee is issued), as these ensue from the participation to the above tender 
procedure throughout its validity period.  
 
The aforementioned amount remains at your disposal and shall be paid in full or in 
instalments. Payment shall be made without disagreement, dispute or objection of 
any kind on our part, without examining the validity or non validity of your claim, 
within five (5) days upon receipt of your written notification.   
 
The present guarantee shall remain valid until ……………..  
 
If this guarantee becomes payable, the relevant amount shall be subject to the 
applicable stamp duty.  
 
We hereby certify that the amount of the Letters of Guarantee already provided, 
including also the amount of the present guarantee, does not exceed the threshold of 
the Letters of Guarantee that we have the right to issue.  
 
The Letter of Guarantee shall be collectable and payable in Greece. Any dispute to 
be raised concerning this Letter of Guarantee shall be subject to the exclusive 
jurisdiction of the competent Courts in Athens, Greece and the Greek legislation.   
 

(Authorized Signature) 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β.1 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Προς την  
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 
Μεσογείων 191-193 
115 25, Αθήνα 
 
Κύριοι, 
 

Σε συνέχεια αιτήµατος που µας υπέβαλε η εταιρία ................................................... (επωνυµία 
& διεύθυνση ∆ιαγωνιζοµένου), η οποία όπως δήλωσε, πρόκειται να συµµετάσχει στο 
∆ιαγωνισµό που πρόκειται να διενεργηθεί στις ................ ή οποιαδήποτε άλλη µετά από 
µαταίωση, αναβολή ή ακύρωση ηµεροµηνία, για την εκτέλεση της Προµήθειας:  RFP-406/21 
µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ», σας βεβαιώνουµε τα εξής: 
: 
 
1. Η ως άνω εταιρία συνεργάζεται µε την Τράπεζά µας και η µέχρι σήµερα 

συναλλακτική συµπεριφορά της κρίνεται ικανοποιητική. 
 
2.     Με βάση τη σηµερινή οικονοµική της κατάσταση µπορεί να πιστοδοτηθεί από την 

Τράπεζά µας υπό συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, µέχρι του ποσού των 
Ευρώ .......................................... το οποίο να χρησιµοποιηθεί: 
 

•  Για χρηµατοδοτήσεις µέχρι ποσού Ευρώ....................(.......................) 
 (Να συµπληρωθεί ολογράφως και αριθµητικώς) 

• Για εγγυητικές επιστολές µέχρι ποσού Ευρώ......................(........................) 
 (Να συµπληρωθεί ολογράφως και αριθµητικώς) 

 
3.     Σε περίπτωση που η εταιρία αναδειχθεί ανάδοχος της ως άνω Σύµβασης, η Τράπεζα 

προτίθεται να εξετάσει οποιοδήποτε συγκεκριµένο αίτηµα πιστοδοτήσεως υποβληθεί 
για τη Σύµβαση αυτή:  

 

• Για χρηµατοδοτήσεις µέχρι ποσού Ευρώ....................(.......................) 
 (Να συµπληρωθεί ολογράφως και αριθµητικώς) 

• Για εγγυητικές επιστολές µέχρι ποσού Ευρώ......................(........................) 
 (Να συµπληρωθεί ολογράφως και αριθµητικώς) 

 

4. Η Τράπεζα, σε κάθε περίπτωση πιστοδοτήσεως, εξετάζει, µε τραπεζικά κριτήρια, 
τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις πιστοδοτήσεων που εφαρµόζει, τους 
ισχύοντες νοµισµατικούς κανόνες και την οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές 
της εταιρίας κατά τον χρόνο της χρηµατοδοτήσεως 

 
5. Η παρούσα δεν επέχει θέσει εγγυητικής επιστολής ή συµβουλής ή συστάσεως κατά 

τη διάταξη του άρθρου 729 του Αστικού Κώδικα. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β.2 / SAMPLE Β.2 
 

CREDIT AND FINANCIAL COMPETENCE CERTIFICATE 
 
To   
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤRΟ A.E. 
191-193 Messogion Av. 
115 25, Athens 
 
Dear Sirs, 
 
Following the request submitted by the company …………………………………………. 
(name and address of the Bidder), which declared that it shall participate in the tender to be 
conducted on ……………….. or on any date following an eventual cancellation, 
postponement or annulment of the Tender for the execution of the Supply:  RFP-406/21 
entitled “PROCUREMENT OF ROLLING STOCK FOR THE THESSALONIKI METRO AND 
ITS EXTENSION TO KALAMARIA”, we hereby affirm the following: 
 
1. The aforesaid Company cooperates with our Bank and its transactional behaviour until 

the present date is deemed to be satisfactory. 
 
2. Based on its current financial status, this Company may be credited by our Bank under 

specific terms and conditions up to the amount of ……………. which can be used as 
follows:  

 

• For financing, the limit of EURO…………………. (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 
 

• For letters of guarantee, the limit of EURO……… (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 
 
3. In the event that the Company is appointed as the Contractor, our Bank is willing to 

examine any specific request for crediting that may be submitted in the framework of 
this Contract: 

 

• For financing, the limit of EURO…………………. (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 
 

• For letters of guarantee, the limit of EURO……… (.....................) 
  (To be filled in full and in numbers) 
 
4. In any case of crediting, the Bank shall examine - based on banking criteria - the 

special crediting terms and conditions that it implements, the applicable monetary 
regulations, as well as the financial status and the perspectives of the Company 
during the financing period. 

 
5. This certificate shall not serve as letter of guarantee or advice or suggestion, in line 

with the provisions of article 729 of the Civil Code.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Β.1 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: .............................................................................................................. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
(Σε περίπτωση Κοινοπραξίας)  

 

Α/Α 

Όνοµα 
∆ιαγωνιζόµενου ή 
Μελών της 
Κοινοπραξίας Τραπεζικές Βεβαιώσεις Παρατηρήσεις 

    

Πιστωτικό 
Ίδρυµα 

Αριθµός 
και 

ηµεροµηνία 
εγγράφου 

Ύψος 
χρηµατοληπτικ

ής και 
οικονοµικής 
ικανότητας 

Ποσό 
εγγυητικών 
επιστολών 

Ποσό 
δανειοληπτικής 

Ικανότητας 

Ποσό για το Έργο   

    

Ποσό 
δανειοληπτικής 
ικανότητας για το 
Έργο 

Ποσό 
εγγυητικών 
επιστολών 
για το Έργο   

1 2 3 4 5 6 7 8α 8β   
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TABLE  Β.2 
BIDDER: ………………………………………………………………………………………..... 

 
CREDIT AND FINANCIAL COMPETENCE OF THE BIDDER 

(In case of a Consortium)  
 

No. 
Name of the Bidder or 

Members of the 
Consortium 

Bank Certificates 
 

 

Remarks 

 

       Amount for the Project 

  Credit Institution 
Number and 

Date of 
Document 

Amount of 
Credit 

Competence 

Amount of 
Letters of 
Guarantee 

Amount of 
credit 

competenc
e  

Amount of 
credit 

competence 
for the 
Project 

Amount of 
Letters of 

Guarantee for 
the Project 

1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Γ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 

Οι Οικονοµικοί Φορείς θα υποβάλλουν πίνακα των Προµηθευτών/Κατασκευαστών 
και τόπων κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιµών του εξοπλισµού της Προδιαγραφής 
Επιδόσεων, σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα. 

 

 
 
 
Α/
Α 

Π
ε
ρ

ιγ
ρ

α
φ

ή
 

Ό
ν
ο

µ
α

 
Π

ρ
ο

µ
η

θ
ευ

τή
/ 

Κ
α

τα
σ

κ
ε
υ

α
σ

τ
ή

 

Τ
ό

π
ο

ς
 

Κ
α

τα
σ

κ
ε
υ

ή
ς
 

Τ
ό

π
ο

ς
 

Ε
π

ιθ
εώ

-η
σ

η
ς
 

κ
α

ι 
∆

ο
κ
ιµ

ή
ς
 

 
1 Εξοπλισµός 

Κλιµατισµού 
       

2 Σύστηµα 
Παροχής 
Βοηθητικής 
Ισχύος 

        

3 Συσσωρευτής         

4 Φορεία         

5 Σύστηµα 
Πέδησης 

        

6 Αµάξωµα 
Πλήρες 

        

7 Εσωτερική 
Επένδυση 
Αµαξώµατος 

        

8 Σύστηµα 
επικοινωνιών  

        

9 Ζευκτήρες         

10 Θύρες         

11 Γέφυρα 
Επικοινωνίας 

        

12 Κιβώτιο 
Ταχυτήτων και 
Σύνδεσµος 
 

        

13 Σύστηµα 
Πληροφόρηση
ς Επιβατών 

        

14 Εξοπλισµός 
Ρευµατοληψία
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ς 

15 Εξοπλισµός 
Μετατροπής 
Ισχύος 

        

16 Εξοπλισµός 
Ασύρµατης 
Επικοινωνίας  

        

17 Καθίσµατα         

18 Σύστηµα 
Ασφαλείας 

        

19 Πρωτεύουσα 
Ανάρτηση 

        

20 ∆ευτερεύουσα 
Ανάρτηση 

        

21 Κινητήρας 
Έλξης 

        

22 Σύστηµα 
Ελέγχου και 
∆ιαχείρισης 
Συρµού 

        

23 Άξονες µετά 
Τροχών 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (∆) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.1 
 

Πίνακας δοµής κατάτµησης εργασιών (WBS)   και αρίθµησης δραστηριοτήτων 
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