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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 ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε ανοικτή 
διαδικασία, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), και προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους 
οικονοµικούς φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεµονωµένα ή ενώσεις) 
να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
∆ιακήρυξη και τα Προσαρτήµατα αυτής, προκειµένου να αναθέσει τη 
σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας 
καθώς και κυκλωµάτων “Internet” για την κάλυψη των σχετικών εταιρικών 
αναγκών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

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. Στοιχεία του φορέα και κωδικοί NUTS  
περιλαµβάνονται  στον παρακάτω πίνακα. 
  

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 Κωνσταντίνος Καραθάνος 

Τηλέφωνο 210 6792246 

E-mail kkarathanos@ametro.gr 

Φαξ 210 6726126 

Γεωγραφική Περιοχή Φορέα 

(NUTS) 

EL 30 

Γεωγραφική Περιοχή 

εκτέλεσης Σύµβασης 

EL 30 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - CPV ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1  Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή πακέτου υπηρεσιών σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας καθώς και κυκλωµάτων διαδικτύου (Internet) για 
την κάλυψη των σχετικών αναγκών εταιρικής επικοινωνίας της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο τεύχος της ∆ιακήρυξης και 
στα προσαρτήµατα αυτής. 

Στο Προσάρτηµα Γ του τεύχους της ∆ιακήρυξης αναφέρονται αναλυτικά οι 
περιγραφή των ζητούµενων υπηρεσιών καθώς και οι ειδικοί όροι και 
υποχρεώσεις της σύµβασης. 

2.2  Ο Κωδικός CPV της Σύµβασης είναι: 64210000-1 «Υπηρεσίες τηλεφωνίας 
και µετάδοσης δεδοµένων». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο τίτλος της σύµβασης που θα συναφθεί είναι «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ“ INTERNET”». 

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 - 418 / 22. 
 

 
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 

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 τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 311 
του Ν.4412/16. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η συνολική διάρκεια σύµβασης για την πλήρη περάτωση του αντικειµένου 
της, ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
Σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

 

6.1 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες 

ΕΥΡΩ (140.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ και αφορά στην εκτέλεση του συνολικού 
αντικειµένου της σύµβασης για τη διάρκεια των τριών (3) ετών. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι δεσµευτική και δεν επιτρέπεται 

στους οικονοµικούς φορείς να την υπερβούν επί ποινή αποκλεισµού. 

6.2 Για όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβασης οι τιµές που θα καταβάλλονται 
από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., θα είναι σύµφωνες µε την οικονοµική 
προσφορά του αναδόχου και θα παραµένουν σταθερές. 

  

6.3 ∆ιευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ βαρύνει την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 

6.4 Η εν λόγω σύµβαση έχει συµπεριληφθεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η Σύµβαση που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο 
θα χρηµατοδοτηθεί από διαθέσιµες πιστώσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

7.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν οικονοµικοί φορείς, φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, µεµονωµένα ή ενώσεις αυτών, που ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης από το καταστατικό 
των οποίων  σαφέστατα προκύπτει  ότι η παροχή των ζητούµενων 
υπηρεσιών  εντάσσεται  στον εταιρικό του σκοπό και οι οποίοι 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 & 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω 
Σ∆Σ ή 

δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις κι έχουν 
συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση.  

και 

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

7.2 Ο κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε 

ως µέλος µιας και µόνο ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται 

από τη διαδικασία 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 για την υποβολή 
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προσφοράς, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 254 του Ν. 4412/16. 
Όµως, η ένωση που θα επιλεγεί υποχρεούται, εφόσον 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 18 και 20 της παρούσας. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

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 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

8.1 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, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, 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 οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού 
φορέα/αναδόχου από έναν 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. 
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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 ή που απορρέει απ΄ αυτές, θα 
υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων Ελληνικών 
∆ικαστηρίων της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο. 

 

8.2  Εγγύηση Συµµετοχής 
 

8.2.1 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. 1 του 
άρθρου 302 του Ν. 4412/16, Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό 

δύο χιλιάδων οκτακοσίων ΕΥΡΩ (2.800,00 €) το οποίο αντιστοιχεί στο 

δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, 
εκτός ΦΠΑ, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

8.2.2  Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα είναι υποχρεωτικά σύµφωνες 
µε το Υπόδειγµα Α 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 και θα συνοδεύεται από επίσηµη 
µετάφραση στα ελληνικά.  

8.2.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11.7 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 11.7 της 
παρούσας. 

8.2.4 Σε περίπτωση που η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής δεν 
είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις ανωτέρω παραγράφους, 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. 

8.2.5 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. 10.2 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνώµη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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8.2.6 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 
∆ιαγωνισµού. 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. 

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

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται 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. Στην συγκεκριµένη διαδικασία δεν 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. 

8.2.8  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 την παρ. 1 
του άρθρου 304 περί κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ή την παρ. 1 του 
άρθρου 305 περί λόγων αποκλεισµού του Ν. 4412/16  

 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. 
 

8.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται από τον Ανάδοχο η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 
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(4%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 302 του Ν.4412/1 και τα όσα αναφέρονται στα 
άρθρα 8.1 και 8.3 της παρούσας. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα 
είναι υποχρεωτικά σύµφωνη µε το Υπόδειγµα Β1 του Προσαρτήµατος Β 
της παρούσας. 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 και θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στα 
ελληνικά. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται 
στη σύµβαση. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 337 του Ν. 
4412/16, περί τροποποίησης συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει µέχρι και την υπογραφή 
της τροποποιηµένης σύµβασης, συµπληρωµατική εγγύηση καλής 
εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 
(4%) επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε 
απαίτηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος κατ’ ελάχιστον δώδεκα (12) µήνες από τη συνολική διάρκεια 
της σύµβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης λήξει 
πριν την οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να παρατείνει, πριν την λήξη της, τον χρόνο ισχύος 
της, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά από 
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της 
σύµβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

9.1 Τα έγγραφα και τα τεύχη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
είναι τα ακόλουθα: 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
 β) η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της 
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9.2 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). 

Πληροφορίες σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό παρέχονται από τον κ. Κ. 
Καραθάνο στα τηλέφωνα 210-6792246, τις εργάσιµες ηµέρες από 9:00 
έως 15:00. 
 

9.3 Στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς δίδεται η δυνατότητα, πριν 

από την υποβολή προσφορών, να υποβάλουν ερωτήµατα και να 
ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά µε το τεύχος της ∆ιακήρυξης του 
διαγωνισµού, ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 
διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι τις 01/03/2022 ώρα 11:00 π.µ. 

Τονίζεται ότι προκειµένου να υποβάλουν αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων, 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, το αργότερο µέχρι τις 11/03/2022 και ώρα 11:00 π.µ. και στην 
ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (www.ametro.gr). 

Επισηµαίνεται ότι απαντήσεις θα δοθούν µόνο στα ερωτήµατα που θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

Στο Τεύχος ∆ιευκρινίσεων είναι επίσης δυνατόν να περιληφθούν 
βελτιώσεις, συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις επί των όρων της παρούσας 
∆ιακήρυξης που τυχόν ανακύψει ότι απαιτούνται. Το Τεύχος 
∆ιευκρινίσεων συµπληρώνει, ενσωµατώνεται  και θεωρείται 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Επισηµαίνεται ότι οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες απόψεις κλπ οι 
οποίες ενδέχεται να διατυπωθούν από οποιοδήποτε µέλος, στέλεχος ή 
υπάλληλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν είναι δεσµευτικές και οι 
οικονοµικοί φορείς πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τα 
περιεχόµενα του τεύχους του διαγωνισµού, του Τεύχους ∆ιευκρινίσεων 
που τυχόν θα εκδοθεί και τη σχετική επ’ αυτών επίσηµη αλληλογραφία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
 

10.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η: 

17
η
 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.µ. 

Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει ως 

συνέπεια τον αποκλεισµό του οικονοµικού φορέα. 
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10.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά» θα 

γίνει στις 23/03/2022 και ώρα 11:00 π.µ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 11  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ 

ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

11.1 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 10.1 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). 
 

11.2 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.  

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 
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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. 

 

11.3 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 το άρθρο 14 
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 15 της 
παρούσας. 

 

11.4 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. 
 

11.5 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.  

 

11.6 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνηµµένα ηλεκτρονικά αρχεία της 
προσφοράς, οι Οικονοµικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους 
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(υπο)φακέλους της παραγράφου 11.3 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.  

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 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. 10.2 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 
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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. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατατίθενται στο πρωτόκολλο 

της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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. 
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Επωνυµία ∆ιαγωνιζόµενου 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET”» 

(Κωδικός αναφοράς: RFP - 418 / 22) 

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

115 25, Αθήνα 
 

Υπόψη: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
_______________________________________________________ 

< ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ > 

 

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι οικονοµικοί φορείς φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής του φακέλου 
«Επιµέρους Έντυπα ∆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.   

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

Σε περίπτωση µη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω 
στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη µορφή, πλην 
της πρωτότυπης εγγύησης συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
ζητήσει τη συµπλήρωση και υποβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 310 
του ν. 4412/2016. 
 

11.7 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 
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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 302 παρ. 1α του 
Ν.4412/16. Σε περίπτωση αιτήµατος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για 
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, 
οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα. 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.  

 

11.8 ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για 

µέρος του αντικειµένου της σύµβασης, επί ποινή αποκλεισµού.. 

Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 
 

11.9 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική Γλώσσα που θα είναι 
επίσηµη γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού και της σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 30 της παρούσας. 

 

11.10 Η συµµετοχή στον διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε 
πλήρη γνώση των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης και των λοιπών 
στοιχείων και ότι αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  
 

Κάθε οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, 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.  
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12.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα 
από τα ακόλουθα εγκλήµατα των παραγράφων από 12.1.1 έως 12.1.6.   

12.1.1 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). 

12.1.2 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. 

12.1.3 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 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). 

12.1.4 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). 
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12.1.5 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 
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). 

12.1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5

ης
 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). 

12.1.7 Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 12.1.1 έως 12.1.6 της παρούσας, 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:   

o Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (I.K.E.), τους διαχειριστές, ή 

o στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
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 

o στις περιπτώσεις συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ή 

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

12.1.8 Εάν στις άνω περιπτώσεις από 12.1.1 έως 12.1.6 της παρούσας 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. 
 

12.2 Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στην 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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12.2.1 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   

12.2.2 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.  

12.2.3  Για τις περιπτώσεις των παρ. 12.2.1 και 12.2.2 της παρούσας 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. 

12.2.4 Οι υποχρεώσεις των παρ. 12.2.1 και 12.2.2 της παρούσας δεν θεωρείται 
ότι 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 του Ν.4412/16, 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 των παρ.12.2.1 και 12.2.2 της παρούσας παύουν να 
εφαρµόζονται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
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 για την καταβολή τους στο 
µέτρο που τηρεί τους όρους του δεσµευτικού διακανονισµού. 

 

12.3 Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στην 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: 

12.3.1 Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τιςισχύουσες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16, περί αρχών 
που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 

12.3.2 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. 

12.3.3 Εάν, µε την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του Ν. 3959/11, (Α’ 
93), περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διαθέτει  επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
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στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει συνάψει συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

12.3.4 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. 

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

12.3.6 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 
ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 

12.3.7 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 δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, περί 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης. 

12.3.8 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. 

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

12.3.10 Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 

απόφαση, στις άνω περιπτώσεις από 12.3.1 έως 12.3.9 της 

παρούσας, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 

ηµεροµηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

 

12.4 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. 

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

 

12.6 Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.1 και 12.3 της 
παρούσας, εκτός από την περίπτωση 12.3.2 της παρούσας, 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 13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς προκειµένου να συµµετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, θα πρέπει, επιπλέον των απαιτήσεων 
του άρθρου 12 της παρούσας, να πληρούν τα κριτήρια επιλογής του 
παρόντος άρθρου.  

 

13.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, απαιτείται οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς να είναι 





 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET” 

  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP - 418/22 
A.Σ.: 155278 

 

 Σελ. 23 από 69 
 

εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους και να ασκούν συναφή δραστηριότητα µε το 
αντικείµενο της σύµβασης. Ειδικότερα: 

• 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-
µέλος 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 µέλος 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 σε 
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. 

Σε περίπτωση ένωσης, οικονοµικών φορέων, η ως άνω υποχρέωση 
απαιτείται να καλύπτεται από κάθε µέλος αυτής. 

 

13.2 Παρόµοια Εµπειρία 

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν παρόµοια 
εµπειρία µε το αντικείµενο της σύµβασης κατά την τελευταία πενταετία (5 
χρόνια προ της ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών), ήτοι να έχουν 
συνάψει παρόµοιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής & κινητής 
τηλεφωνίας και κυκλωµάτων “Internet”, µε φορείς του δηµοσίου ή µεγάλων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ως άνω απαίτηση απαιτείται 
να καλυφθεί τουλάχιστον από ένα (1)  µέλος της ένωσης. 
 

  

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 

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

14.1.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 
της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Επισηµαίνεται ότι οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου “pdf” και 
υποχρεούνται να την υποβάλουν και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 8.2 και 11.6 της παρούσας. 
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Η προσφορά οικονοµικού φορέα που παρέλειψε να προσκοµίσει την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στo άρθρο  8.2. της 
παρούσας. 

14.1.2 To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του 
Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 14.2 του 
παρόντος άρθρου. 

14.1.3 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.  

14.1.4 Την Τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις παραγράφου 
14.3 του παρόντος άρθρου. 
 

14.2 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 12 της 
παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 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. 
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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, προκειµένου 
να αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13της 
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 παραπάνω προϋποθέσεις (α και β) του 
παρόντος άρθρου. 

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 12 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 
ερώτηµα 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 του Ν.4412/16, 
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. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ 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 
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της προσφοράς 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. 

 

14.3 Η Τεχνική Προσφορά 
 
14.3.1 Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθεί η Τεχνική Προσφορά 
των ∆ιαγωνιζοµένων.  

14.3.2 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. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο “pdf”. 

Επίσης ο προσφέρων στον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς 
επισυνάπτει, σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (σε µορφή “pdf”), την 
παρακάτω Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 η οποία θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον ίδιο το διαγωνιζόµενο (σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου ή ένωσης χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η τεχνική προσφορά θεωρείται 
ανυπόστατη. 

Συγκεκριµένα σε αυτή την Υπεύθυνη ∆ήλωση θα δηλώνεται ότι: 
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1. έχει µελετήσει µε προσοχή και έλαβε υπόψη του όλα τα τεχνικά 
στοιχεία  και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα Προσαρτήµατα (Γ) 
και (∆) της ∆ιακήρυξης και αφορούν στον υφιστάµενο τηλεφωνικό 
εξοπλισµό και συνθήκες καθώς και τις ζητούµενες σχετικές 
υπηρεσίες και εξοπλισµό ούτως ώστε να διαµορφώσει κατάλληλα 
την προσφορά του. 

2. όλα τα υλικά και ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο  
παροχής των υπηρεσιών ή θα παρέχονται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. θα είναι καινούργια, αµεταχείριστα και υψηλής ποιότητας, 
κατάλληλης για την επίτευξη του επιθυµητού από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αποτελέσµατος. 

3. σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ή υλικών που δεν 
ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα 
γίνεται άµεσα η αντικατάστασή τους µε νέα σύµφωνα µε τα κριτήρια 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

4. εγγυάται διαθεσιµότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών και 
προϊόντων για τη συνολική διάρκεια ισχύος της σύµβασης (3 έτη) 
από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η Τεχνική Προσφορά ∆ΕΝ αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. 
Τα στοιχεία της χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό προσφορών 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

15.1 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να 
περιέχει: 

15.1.1 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.  

15.1.2 Το «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
(∆ήλωση και Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του Προσαρτήµατος ∆ της 
παρούσας) 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 νοµικού προσώπου/ένωσης. 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. 
 

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

αντίστοιχο ποσό της εκτιµώµενης αξίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 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 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονοµικής προσφοράς 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 16 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 

 

16.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
16.1.1 Με απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ορίζεται η τριµελής 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία θα είναι υπεύθυνη να εξετάζει και να 
γνωµοδοτεί για όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 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.). 

16.1.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά» γίνεται 
κατά τον χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 10.2 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 µόνο στα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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16.1.3 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την προσκόµιση των 
Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής, συµφώνα µε το άρθρο 8.2 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 Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται στο ∆Σ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. την απόρριψη της προσφοράς 
ως απαράδεκτης.  Στη συνέχεια εκδίδεται από το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., απόφαση, µε την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό 

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 16.4 του παρόντος άρθρου.  

16.1.4 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στη συνέχεια στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, 
µε την επιφύλαξη του ανωτέρω έλεγχου των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής. 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επικοινωνεί παράλληλα µε τους φορείς που 
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών προσφορών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές προσφορές 
κατά σειρά µειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 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, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ κι εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης, να αιτιολογήσουν 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 αιτιολόγηση, η προσφορά του απορρίπτεται ως µη κανονική 
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και καταπίπτει υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 313 του Ν. 4412/16. 
Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 
χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 
απορρίπτεται ως µη ικανοποιητική.   

Σε περίπτωση προσφορών που έχουν ακριβώς την ίδια τιµή (ισότιµες) η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επιλέγει τον (προσωρινό) Ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία 
αυτών των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές 
σε ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί µέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία” του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διευκρινίσεων σχετικά µε τις 
ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την κλήρωση ενσωµατώνονται στην 
κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια, το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά και εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσµατα  όλων των 
ανωτέρω σταδίων  («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονοµική Προσφορά»). 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 
προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
 

16.2 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 ή θα δοθούν ελλιπείς, αποκλείονται της συµµετοχής τους από τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης. 
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16.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου/ 

Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής - ∆ιαδικασία Κατακύρωσης 
 
16.3.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 16.1 της παρούσας, 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, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά προσωρινού 
Αναδόχου (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης), που καθορίζονται στο άρθρο 
20 της παρούσας.  

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 11.6 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 11.6 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, µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ, προς την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για παράταση των ως άνω προθεσµιών, το οποίο 
συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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 
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άρθρου 310 του Ν.4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Το παρόν 
εφαρµόζεται αναλόγως και όταν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 Ε.Ε.Ε.Σ. είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν ο προσωρινός 
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 12 ή η πλήρωση µιας ή και περισσοτέρων από 
τις απαιτήσεις του άρθρου 13 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 από οικονοµική άποψη 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 του Ν. 
4412/16 και 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/16 
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 τη δήλωση 
και µέχρι την ηµέρα σύναψης της σύµβασης (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. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης, η οποία 
εκδίδεται από το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και στην οποία 
ενσωµατώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών της παραγράφου 
16.1.4. της παρούσας. 
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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κοινοποιεί µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», την απόφαση κατακύρωσης στην οποία αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 360 έως 372 του Ν. 4412/2016 µαζί µε αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος στη 
διαδικασία, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 16.1.3 της παρούσας, 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 σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της απόφασης αυτής, χωρούν προδικαστικές προσφυγές ενώπιον 
της Α.Ε.Π.Π., σύµφωνα µε την παράγραφο 16.4 του παρόντος άρθρου. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής. 

16.3.2 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 στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 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, 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, µέσω της λειτουργικότητας 
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«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της ως άνω 
πρόσκλησης στον Ανάδοχο. 
 
 

16.4 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 17 ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

17.1  Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. και 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. 

 

17.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και 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 ανωτέρα βίας δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης. 
δ)  Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί 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. 
 

17.3 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. 
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17.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 317 του Ν.4412/16. 
 

17.5 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, όσοι είχαν 
συµµετάσχει σε αυτόν, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για 
οποιονδήποτε λόγο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

18.1 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 16.3.2 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 “Επικοινωνίας” 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 στο ∆ιαγωνισµό προς όφελος της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της 
παραγράφου 16.3 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική ά προσφορά  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 συµµετοχής, 

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 17 της 
παρούσας) χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε είδους 
αποζηµίωσης προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 

Εάν η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση του 
παρόντος άρθρου 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 
οικονοµικού φορέα, εφόσον είναι νοµίµως εξουσιοδοτηµένος προς τούτο, 
ο οποίος µονογράφει και σφραγίζει επίσης και κάθε φύλλο των 
συµβατικών τευχών και εγγράφων. Η Σύµβαση επί συµπράξεων ή 
κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που 
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ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς εφόσον είναι νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένος προς τούτο. 
 

18.2 Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη και έγγραφα τα οποία 
ορίζονται ως συµβατικά, αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο 
σύνολο, η δε σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, 
καθορίζεται ως εξής: 

• Το ιδιωτικό συµφωνητικό 

• Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

• Η ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆ιευκρινίσεων 
που τυχόν εκδοθεί. 

 

18.3 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει:  

• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 8.3 της 
παρούσας  

• Ο Ανάδοχος οφείλει, επίσης, να ορίσει µε απόφαση του αρµόδιου 
καταστατικού του οργάνου τον εκπρόσωπό του για την εκτέλεση της 
σύµβασης, ο οποίος θα πρέπει να κατοικεί ή διαµένει στην Αθήνα. 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 κοινοπραξίας ή σύµπραξης ο Ανάδοχος θα πρέπει 
επίσης κατά την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει 
Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της Κοινοπραξίας ή απόφαση του 
αρµοδίου καταστατικού οργάνου κάθε µέλους της Σύµπραξης αντίστοιχα, 

όπου θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 

α) η αποδοχή για την από κοινού συµµετοχή στην εκτέλεση της 
σύµβασης και το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινοπραξία 
(σύµπραξη).  

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

γ) ο ορισµός φυσικού προσώπου ως κοινού εκπροσώπου της 
κοινοπραξίας (σύµπαρξης) και αναπληρωτή αυτού, 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 κοινός 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.  

Προς αποφυγήν καθυστερήσεων, σχέδια των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών υποβάλλονται προς έλεγχο στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

πέντε (5) ηµέρες πριν την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

19.1 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. Επίσης σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η 
επίκληση πόρων τρίτων να είναι διαθέσιµη από τον οικονοµικό φορέα 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 φορέων 
µόνο εάν οι τρίτοι εκτελέσουν τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες. 

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 
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του άρθρου 12 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν στον υποφάκελο 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» το ΕΕΕΣ καθώς και 
τη Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 14.1.3 της παρούσας των φορέων, τα 
προσόντα των οποίων επικαλούνται. 

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 θα υποβληθούν και για κάθε άλλον φορέα για τον οποίο θα 
κάνουν χρήση της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, έστω και αν οι 
φορείς αυτοί είναι θυγατρικές εταιρείες του τρίτου. 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 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 12 της παρούσας. 

Η αντικατάσταση του φορέα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. προς τον οικονοµικό φορέα, 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 η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει τιµής 

Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του προσωρινού Αναδόχου και των τρίτων, 
τα οποία αφορούν την επίκληση πόρων τρίτων, θα αποτελέσουν 
περιεχόµενο της σύµβασης. 
 

19.2 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 12 της παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης 
που αναλαµβάνουν, µε το ΕΕΕΣ. 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισµού και δεν 





 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET” 

  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP - 418/22 
A.Σ.: 155278 

 

 Σελ. 39 από 69 
 

καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του αντικειµένου της 
σύµβασης που αναλαµβάνει. 

 

 

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 12 
και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 13 της 
παρούσας, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου. Η προσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 και 16.3 της παρούσας 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 7, 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται: 

α) κατά την υποβολή της προσφοράς µε την υποβολή του ΕΕΕΣ 
β)  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου της 

παρούσας και  
γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

στην περ. δ’ 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 
είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16, 
περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, µέχρι 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 12.1 και 12.3.2 

της παρούσας εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν 

από την υποβολή τους, 

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 12.2 της 

παρούσας 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 20.3 της 

παρούσας, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
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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. Οι Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
∆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. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη 
µορφή, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στις παραγράφους 11.4 και 
11.6 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  µπορεί να 
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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 12 

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

20.2.1 Για τις παραγράφους 12.1.1 έως 12.1.6 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 12.1.7. της παρούσας. 

20.2.2 Για τις παραγράφους 12.2.1 και 12.2.2 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. 

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 12.3.2 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.  
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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 12.3.9 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 

α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα και 

β) ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους 
κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλµατός τους από αρµόδια εποπτική 
αρχή/φορέα µε πειθαρχικές-κυρωτικές αρµοδιότητες. 

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 της παρούσας ανωτέρω πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1, 2.1, 2.2 και 3.2 του άρθρου 12 της παρούσας, 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 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 άρθρων 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 

12.3.7 και 12.3.8 της παρούσας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι 
αποκλεισµού. 

20.2.7 Για την περίπτωση της παραγράφου 12.4 της παρούσας, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί µη 
επιβολής σε βάρος του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. 
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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. 

 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. 

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. 

Σε περίπτωση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

α) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως 
κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία και το ΦΕΚ όπου έγινε η 
δηµοσίευσή του εάν απαιτείται άλλως η ανακοίνωση καταχώρησης στο 
ΓΕΜΗ. 

β) Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) 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. 

 Σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Οµορρύθµων ή 
Ετερορρύθµων εταιρειών (I.K.E., Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

α) Φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας θεωρηµένου από 
δηµόσια αρχή και των τυχόν τροποποιήσεών του και ανακοίνωση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. 

β) Βεβαίωση µητρώου εταιρειών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (µε ηµεροµηνία 
έκδοσης όχι προγενέστερη των τριάντα (30) ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) περί καταστατικών 
τροποποιήσεων, µη λύσης της εταιρείας και θέσης της σε εκκαθάριση 
µη ύπαρξης αίτησης, αγωγής ή δικαστικής απόφασης για λύση της 
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εταιρείας και διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή 
κλπ. 

 Σε περίπτωση Ένωσης η ως άνω υποχρέωση προσκόµισης 
νοµιµοποίησης ισχύει για κάθε µέλος αυτής. 

20.3.2 Απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας (ή του αρµόδιου, σύµφωνα µε το 
καταστατικό, οργάνου αυτής) περί έγκρισης συµµετοχής στον 
∆ιαγωνισµό, µε την οποία θα εγκρίνεται ο ορισµός εκπροσώπου για την 
υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για τον ∆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 στον ∆ιαγωνισµό και την 
εκτέλεση της Σύµβασης, 

• την έκταση και το είδος της συµµετοχής κάθε µέλους στην 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.. 

 

20.4 ∆ικαιολογητικά για τον έλεγχο του άρθρου 13 της παρούσας 
  

20.4.1 ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλόλητας άσκησης 

επαγγελµατικής δραστηριότητας  του άρθρου 13.1 της παρούσας 

Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 13.1 της παρούσας:  

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

•      Ο οικονοµικός φορέας που είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζει 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 επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
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4412/2016, 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 ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

20.4.2 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του 

άρθρου 13.2 της παρούσας 

 Για την απόδειξη της εµπειρίας της επιχείρησης που ορίζεται στο άρθρο 
13.2 της παρούσας ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει ένα 
κατάλογο σε µορφή πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται οι συµβάσεις 
παροµοίου αντικειµένου που έχει συνάψει κατά την τελευταία πενταετία (5 
χρόνια προ της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών). Στον πίνακα 
αυτό θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

• O πελάτης,  

•  Το αντικείµενο της σύµβασης, 

•  Το συµβατικό τίµηµα της σύµβασης, 

•  Η διάρκεια της σύµβασης, 

•  Το όνοµα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας του πελάτη 

Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που δίδονται είναι πλήρη, ακριβή και αληθή. Σε 
κάθε περίπτωση η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει 
τα στοιχεία που θα της υποβληθούν και να ζητήσει πληροφορίες για τη 
διαχείριση των συµβάσεων που ο διαγωνιζόµενος θα συµπεριλάβει στον 
ως άνω πίνακα, απευθυνόµενη απευθείας στον εκάστοτε πελάτη του 
κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δίνονται στον πίνακα. 
 

20.5  ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εµπειρίας του άρθρου 19 

της παρούσας 
 

Σε περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς επικαλούνται και κάνουν χρήση 
της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας άλλων φορέων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 19 της παρούσας και το άρθρο 307 του Ν.4412/16, οι τρίτοι 
οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά των παρ. 20.2 και 20.3 της 
παρούσας και τα δικαιολογητικά του άρθρου 20.4 της παρούσας για τον 
έλεγχο του άρθρου 13 της παρούσας (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 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 
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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. 
 

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. 

Οι Υπεργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των παρ. 
20.2 και 20.3 της παρούσας 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. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

21.1 Παρακολούθηση της σύµβασης 

 
21.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και η παραλαβή της 

διενεργούνται από τα γνωµοδοτικά όργανα, τα οποία θα ορισθούν από το 
∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Συγκεκριµένα, το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα ορίσει την αρµόδια ∆ιεύθυνση Επίβλεψης της 

σύµβασης, την αρµόδια τριµελή Επιτροπή Παραλαβής, καθώς και την 

τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, τις οποίες θα 
γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο, µετά την υπογραφή της 
σύµβασης. 

21.1.2 Η ∆ιεύθυνση Επίβλεψης της σύµβασης θα είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της 
σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τη 
λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και 
παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 
του Ν. 4412/2016.  

21.1.3  Η ∆ιεύθυνση Επίβλεψης µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύµβασης, ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή, 
υπάλληλο της αρµόδιας διεύθυνσης.  
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης 
του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης 
του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 
υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύµβασης. 

21.1.4 Η Επιτροπή Παραλαβής της σύµβασης θα είναι αρµόδια για όλα τα 
θέµατα παραλαβής του αντικειµένου της σύµβασης έως τη λήξη της. 
Συγκεκριµένα, θα υλοποιήσει τις επιµέρους οριστικές παραλαβές και θα 
συντάξει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. Επίσης θα 
γνωµοδοτεί για την έγκρισή των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής 
καθώς και για την αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών στο ∆.Σ. της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

21.1.5 Η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, θα είναι αρµόδια για την εξέταση 
των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται 
ενώπιον της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 27 της 
παρούσας, και τα µέλη της θα είναι διαφορετικά από τα µέλη της 
∆ιεύθυνσης Επίβλεψης και της Επιτροπής Παραλαβής. 

21.1.6 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης δεν αίρει, ούτε µειώνει τις 
νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου και δεν τον απαλλάσσει 
από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα του 
αντικειµένου της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που 
απορρέουν από τους όρους της σύµβασης και δίνονται για την άρτια, 
πλήρη και εµπρόθεσµη υλοποίηση της υπηρεσίας. 

 ∆εν υφίσταται σχέση πρόστισης κατά το άρθρο 922 ΑΚ µεταξύ της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του Αναδόχου.  
 

21.2   Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

 
21.2.1 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών και εξοπλισµού γίνεται από 

Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο. 

21.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής: 

α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και τον εξοπλισµό και 
συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του ∆.Σ. της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχοµένων υπηρεσιών ή/και του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 21.2.3 και 21.2.4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε 
τµηµατικές παραλαβές.  

21.2.3 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και ο 
εξοπλισµός δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, 
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συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί στο ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αν οι αναφερόµενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και του εξοπλισµού και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες 
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

21.2.4 Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται τα 
ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η 
καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και του εξοπλισµού, µε έκπτωση επί της 
συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, 
η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και του εξοπλισµού της 
σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. απορρίπτονται οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και ο εξοπλισµός, µε την επιφύλαξη των 
οριζοµένων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/16. 

21.2.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος παραλαβής των παρασχεθέντων 
υπηρεσιών από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή πρωτόκολλο µε 
παρατηρήσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

21.2.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη 
σύµβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ. 
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής της παραγράφου 21.1.1. Η 
παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, 
δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

22.1       Ως συµβατική αµοιβή του Αναδόχου θεωρείται το ποσό που θα του 
καταβληθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βάσει των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και του εξοπλισµού, των ποσοτήτων που αυτή θα παραλάβει 
και των τιµών που αναφέρονται στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.  
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22.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης οι προσφερόµενες τιµές που 
δίνονται στην Οικονοµική Προσφορά θα παραµείνουν σταθερές και δεν 
υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή για οιονδήποτε λόγο.  

 22.3 Στη Συµβατική Αµοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαµβάνεται όλο το 
κόστος και οι κάθε φύσης και µορφής δαπάνες του Αναδόχου για την άρτια 
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή µισθοί, άδειες, 
εργοδοτικές εισφορές, αποζηµιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόµατα, 
τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και 
γενικά κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη, τα γενικά έξοδα, οι δαπάνες 
του Αναδόχου και το όφελός του. Γενικά, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και 
δαπάνες του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενα µε την παροχή των 
υπηρεσιών, εκτός του ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. πέρα από το ποσό του συµβατικού τιµήµατος για 
την παροχή των υπηρεσιών και την προµήθεια του εξοπλισµού, σύµφωνα 
µε τους όρους της σύµβασης. 

 22.4     Ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται βάσει των τιµών της οικονοµικής του 
προσφοράς.  

Για την εξόφληση των τιµολογίων απαιτείται επίσης η προσκόµιση, εκ 
µέρους του Αναδόχου των παρακάτω δικαιολογητικών: 

• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά την 
πληρωµή. 

• Τιµολόγιο σύµφωνα µε το νόµο. 

• Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επίσης οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό 
απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

Επισηµαίνεται ότι, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε :  

• παρακράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης  για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο 
(άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).  ∆ιευκρινίζεται ότι, η εν 
λόγω κράτηση επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου, που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήµου. 

• παρακράτηση 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του 
ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο όνοµα και για λογαριασµό του Υπουργείου 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται µε το 
αναλογούν χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, 
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη 
διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών. 
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• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/16 
όπως ισχύει).  Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται µε το αναλογούν 
χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. 

• οποιαδήποτε άλλη νόµιµη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή/και 
τρίτων προκύπτει βάσει της νοµοθεσίας. 

Η εξόφληση κάθε τιµολογίου θα γίνεται µε πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασµού του Αναδόχου ή µε δίγραµµη επιταγή στις 15 - 20 του 
επόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία παραλαβής από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. του τιµολογίου του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
προηγηθεί η οριστική παραλαβή κάθε τµήµατος της σύµβασης κι έχουν 
προσκοµισθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά από τον 
Ανάδοχο. 
 

22.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις 
εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, 
∆ηµόσιων ή άλλων φορέων. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης της ∆ιεύθυνσης Επίβλεψης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 24 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η ΑΤΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες 
περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, δυνάµει του άρθρου 
337 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης  

β) ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε 
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1 της 
παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης,  

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 25 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

25.1  Ο Ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ύστερα από γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Επίβλεψης της 
σύµβασης  

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, σύµφωνα µε 
την παρ. 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύµβαση ή/και δεν συµµορφώθηκε µε τις 
σχετικές γραπτές εντολές της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που είναι 
σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του 
συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 

γ) στην περίπτωση που δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα 
παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/16, 
περί διάρκειας σύµβασης παροχής υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη της 
παρ. 25.2 του παρόντος άρθρου. 

 

25.2 Στην ως άνω περίπτωση (γ), η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του Ν. 4412/16 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσµία για τη 
συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και 
ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα 
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

25.3 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε 
υπαιτιότητα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. 

 

25.4 Στον οικονοµικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου  της 
σύµβασης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 
203 του Ν. 4412/16. 

 

25.5 Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αµελλητί, στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρµόδια για την 
τήρηση σχετικού µητρώου. Τα στοιχεία του µητρώου αξιοποιούνται κατά 
την εφαρµογή του άρθρου 74 του Ν. 4412/16, περί αποκλεισµού 
οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 203 του Ν.4412/16.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
  

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο για τµήµα ή το σύνολο του 
αντικειµένου της σύµβασης είναι δυνατή µόνο, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 337 του Ν. 4412/16. Η 
υποκατάσταση απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη 
έγκριση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ύστερα από αίτηση του Αναδόχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 27 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ   
 
Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 
και 220 του Ν. 4412/16, καθώς και κατ΄ εφαρµογή των συµβατικών όρων, 
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. 

Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 
όπως ορίζεται στα άρθρα 21.1.1 και 21.1.5 της παρούσας, εντός 
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Σε περίπτωση που η απόφαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δεν ικανοποιεί 
τον Ανάδοχο µπορεί αυτός να προσφύγει στη δικαιοσύνη ώστε να λυθεί η 
διαφωνία κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 205Α του Ν.4412/16. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 

28.1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιεί σε 
τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του 
κατά την εκπλήρωση της σύµβασης και αφορούν ενδεικτικά την 
οργάνωση, υποχρεώσεις, στοιχεία, δραστηριότητα, οικονοµικά θέµατα ή 
υποθέσεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ότι κάθε στέλεχος ή συνεργάτης 
του, που θα εργάζεται για την υλοποίηση της σύµβασης θα δεσµεύεται 
από τους όρους τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών. Τα 
προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο θα εξακολουθούν να ισχύουν και µετά 
τη λήξη ισχύος ή λύση της σύµβασης.  

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης εχεµύθειας από τον Ανάδοχο 
αυτός θα ευθύνεται εις αποζηµίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και την 
ανόρθωση κάθε άλλης ζηµίας της. 
 

28.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 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 
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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. 

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.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 29 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Σε κάθε περίπτωση όµως, οφείλει ο Ανάδοχος να ενεργήσει µε την 
οφειλόµενη επιµέλεια και να µειώσει τις οποιεσδήποτε δυσµενείς 
επιπτώσεις, καθώς και να τηρεί την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ενήµερη, 
εγγράφως, σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση 
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Η µη επίδοση των ανωτέρω εγγράφων 
γνωστοποιήσεων, στερεί το δικαίωµα στον Ανάδοχο να επικαλεσθεί τους 
παραπάνω λόγους για να αιτιολογήσει την µη τήρηση των υπηρεσιών του. 

Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται σε καµία περίπτωση πρόσθετη ή επιπλέον 
αποζηµίωση για τον λόγο ότι συνέτρεξε περιστατικό ανωτέρας βίας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 30  ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

30.1 Επίσηµη γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού και της σύµβασης που θα 
υπογραφεί είναι η ελληνική. 

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 διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

30.2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία και τα 
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

30.3 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. 

30.4 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, 
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. 

30.5 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 31 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Η διαδικασία σύναψης σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα στα τεύχη 
του διαγωνισµού, τον Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
τις γενικές αρχές που κατά το ισχύον δίκαιο διέπουν τη διενέργεια 
διαγωνισµών όπως ο παρών. 

Η Σύµβαση που θα υπογραφεί και οι εξ’ αυτής ή επ’ ευκαιρία αυτής 
απορρέουσες εκατέρωθεν αξιώσεις, από τη στιγµή της ανάθεσης στον 
Ανάδοχο, θα διέπεται από τους όρους των τευχών, τον Ν. 4412/16 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την Ελληνική Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό 
Αστικό Κώδικα.  

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τον 
∆ιαγωνισµό και τη σύµβαση, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια 
των Αθηνών που θα επιλύσουν τις διαφορές σύµφωνα µε το ελληνικό 
δίκαιο.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 32 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης αναρτάται στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στην 
ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (www.ametro.gr) και 
καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Το τεύχος της παρούσας ∆ιακήρυξης µε τα Προσαρτήµατά του 
καταχωρείται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη του 
ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (https://www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (www.ametro.gr). 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

��������������������������������.  

Ηµεροµηνία έκδοσης: ������������ 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτοντος Φορέα
1
) 

�����......................................................................................................................

........ 

(∆ιεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα
2
) 

�����......................................................................................................................

........ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού ��������..�����.��.. 

ευρώ
3
. 

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 

�����������������������....�......ευρώ4. 

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) 
.......................................................................... 
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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, για τη συµµετοχή 
του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό) ..................... ∆ιακήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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
5
 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) 
 

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. 

5 Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.12 του Ν.4412/16. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος)  
����������������������..�����������.  
 
Ηµεροµηνία έκδοσης �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτοντος Φορέα
1
)  

�������������������������������..........................
....... 

(∆ιεύθυνση Αναθέτοντος Φορέα
2 
) 

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

.......... 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού ����������..���.��. 
ευρώ

3
. 

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) 

                                                
1
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2 
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3 
Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 

συγκεκριµένο ποσό αναγράφεται Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς
. 

4 
Όπως υποσηµείωση 3. 
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......................................................................................................, 

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, για την καλή εκτέλεση της 
σύµβασης “(τίτλος 
σύµβασης)���������������������������”, σύµφωνα µε 
την (αριθµό) ........................ ∆ιακήρυξη της Αττικό Μετρό Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

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
 5 

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) 

 
 
 
 
 
 

5 Σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ.12 του Ν.4412/16. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (Γ)  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

α) Σταθερή τηλεφωνία 

Υφιστάµενη κατάσταση: 

Στο κτίριο των κεντρικών γραφείων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην Αθήνα, Λεωφ. 
Μεσογείων 191-193, είναι εγκατεστηµένο ένα Τ/Κ “Siemens Hicom300Ε” στο οποίο 
καταλήγουν 3 “Primary ISDN” γραµµές (µέσω VODAFONE).  
Στο κτίριο της Θεσσαλονίκης είναι εγκατεστηµένο ένα Τ/Κ “Alcatel Omni-PCX Office 
Advanced” στο οποίο καταλήγουν 2 “Primary ISDN” γραµµές (µέσω VODAFONE). 

Αµετάβλητα στοιχεία:  

Tο υφιστάµενο αριθµοδοτικό πλάνο (210 6792000-499 για το κεντρικό κτίριο της 
Αθήνας και 2310 504700-799 για το κεντρικό κτίριο της Θεσσαλονίκης).  

Απαιτήσεις:  

• Ελαχιστοποίηση κόστους όσον αφορά στις εξερχόµενες κλήσεις προς 
σταθερούς (αστικά, υπεραστικά, κλπ) εταιρικούς κινητούς προορισµούς καθώς 
και µη εταιρικούς κινητούς προορισµούς.  

• Ελαχιστοποίηση κόστους επικοινωνίας µεταξύ των δύο Τηλεφωνικών Κέντρων 
(Τ/Κ) Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

 
Οι απαιτήσεις για τη σταθερή τηλεφωνία σχετίζονται µε τους  Πίνακες Α1 και Α2 του 
Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

β) Κινητή τηλεφωνία 

Υφιστάµενη κατάσταση: 

185 εταιρικές συνδέσεις και 14 “Wireless 3G/4G” συνδέσεις (απεριόριστο “Internet”) 
µέσω “3G/4G USB Modem”. 

Αµετάβλητα στοιχεία:  Όλα τα παραπάνω 

Απαιτήσεις:  

Ελαχιστοποίηση κόστους όσον αφορά στις κλήσεις προς σταθερούς (αστικά, 
υπεραστικά, κλπ) εταιρικούς κινητούς προορισµούς καθώς και κινητούς 
προορισµούς µη εταιρικούς, “Wireless 3G/4G” συνδέσεων µέσω “3G/4G USB 
Modem” καθώς και τυχόν “Wireless 3G/4G” συνδέσεων σε υφιστάµενες εταιρικές 
συνδέσεις (τηλεφωνία + data 20GB ή 30GB).  

 
Οι απαιτήσεις για την κινητή τηλεφωνία σχετίζονται µε τους Πίνακες Β1 και Β2 του 
Εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

γ) Μισθωµένα κυκλώµατα “Internet” 

Υφιστάµενη κατάσταση:  
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• 2 µισθωµένα κυκλώµατα εγγυηµένου “Bandwidth 2Mbps” το καθένα µέσω 
οπτικών ινών  (VODAFONE) στα κεντρικά της Αθήνας τερµατισµένα στον 
ιδιοκτησίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. “Cisco Router 2821” (σε Interface X.21). 
Σηµειωτέον ότι δεν υπάρχουν ελεύθερα “Ethernet Interfaces”. 

• 32 “static IPs” ανά κύκλωµα 

Αµετάβλητα στοιχεία:   

• Τα 2 κυκλώµατα θα παραµείνουν µισθωµένα εγγυηµένου “Bandwidth”.  

• Tο µέσο διάδοσης θα παραµείνει οπτική ίνα.  

• Οι 32 “static IPs” ανά κύκλωµα.  

Απαιτήσεις:  

• Αναβάθµιση του “Bandwidth” του ενός κυκλώµατος από 2 σε 4 Mbps και του 2
ου

 
κυκλώµατος από 2 σε 6 Mbps. 

• Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση 2 νέων “Ethernet interfaces” 
για το “Cisco Router 2821” για την σύνδεση των 2 ανωτέρω κυκλωµάτων 4 και 
6 Mbps. Τα “interfaces” αυτά µπορούν να παραχωρηθούν από τον Ανάδοχο µε 
χρησιδάνειο (οπότε το κόστος τους να ενσωµατωθεί στα µηνιαία τέλη του 
Πίνακα Γ2) ή το κόστος αυτών να ενσωµατωθεί  στα εφάπαξ τέλη του Πίνακα 
Γ1. Την εγκατάσταση και παραµετροποίηση των 2 νέων “Interfaces” θα την 
κάνει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο. 
 

Οι απαιτήσεις για “Internet” σχετίζονται µε τους  Πίνακες  Γ1 και Γ2 του Εντύπου της 
Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

δ) Μισθωµένο κύκλωµα “P-t-P” Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

Υφιστάµενη κατάσταση: 

Μισθωµένο κύκλωµα εγγυηµένου “Bandwidth 6 Mbps’ µέσω οπτικών ινών  
(VODAFONE) µεταξύ των κεντρικών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
τερµατισµένο στο άκρο της Αθήνας στον ιδιοκτησίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. “Cisco 
Router 2911” (σε Interface Ethernet) και στο άκρο της Θεσσαλονίκης στον 
ιδιοκτησίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. “Cisco Router 2801” (σε Interface Ethernet). 

Αµετάβλητα στοιχεία:  Όλα τα παραπάνω εκτός από το “Bandwidth”. 

Απαιτήσεις: Αναβάθµιση του “Bandwidth” του ανωτέρω κυκλώµατος από 6 σε 8 
Mbps.  

Οι απαιτήσεις σχετίζονται µε τους Πίνακες ∆1 και ∆2 του Εντύπου της Οικονοµικής 
Προσφοράς 

  

ε) Γενικές απαιτήσεις και παρατηρήσεις 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει τη συµβατότητα µε τα 
υπάρχοντα τηλεφωνικά κέντρα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

 

 

 

 





 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ “INTERNET” 

  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
RFP - 418/22 
A.Σ.: 155278 

 

 Σελ. 62 από 69 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  (∆) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Ο υπογράφων ................................................................................................................. 

ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία 

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

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

δηλώνω και προσφέρω τα παρακάτω: 

 

i) ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Προκειµένου να διαµορφώσω (ή «η εταιρεία που εκπροσωπώ να διαµορφώσει)» την 
Οικονοµική Προσφορά µου (της) στο ∆ιαγωνισµό που διενεργείται από την ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ“ INTERNET”» (διαγωνισµός RFP - 418/22): 

1. έχω (έχει) µελετήσει και έχω (έχει) πλήρη γνώση των όρων και των τευχών/και 
εγγράφων του διαγωνισµού τα οποία και αποδέχοµαι (αποδέχεται) ανεπιφύλακτα 
και έχω (έχει) λάβει υπ΄ όψιν µου (της) όλα τα στοιχεία αυτά στην διαµόρφωση της 
προσφοράς µου (της). 

2. έχω (έχει) ελέγξει και γνωρίσει καλά όλα τα στοιχεία και τις ειδικές συνθήκες που 
µπορούν να επηρεάσουν τις υπηρεσίες µου (της) και έχω (έχει) λάβει υπόψη µου 
(της) όλα τα στοιχεία αυτά στη διαµόρφωση της προσφοράς µου (της) και 
γνωρίζω(ει) επίσης ότι είµαι (είναι) αποκλειστικά υπεύθυνος(η) να εξασφαλίσω(ει) τη 
συµβατότητα µε τα υπάρχοντα τηλεφωνικά κέντρα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

3. έχω (έχει) λάβει υπόψη µου (της) ότι η συνολική προσφερόµενη επιδότηση, η οποία 
περιλαµβάνεται στο Συγκεντρωτικό Πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς (Πίνακας Ε), 
για τρία (3) χρόνια και για το σύνολο των 187 συνδέσεων, θα είναι διαθέσιµη από την 
έναρξη της σύµβασης και θα δίνεται µε τη µορφή πίστωσης ή/και προµήθειας 
συσκευών, κατ’ επιλογήν της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Οι δε τιµές της Οικονοµικής 
Προσφοράς παραµένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

4. έχω (έχει) λάβει υπόψη µου (της) ότι οι ποσότητες όπου αναφέρονται είναι 
ενδεικτικές κι ως εκ τούτου µη δεσµευτικές. 

5.  Στις παρακάτω τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνονται και έχουν 
συνυπολογισθεί το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών και εξοπλισµού, το 
κέρδος µου (της), οι οποιεσδήποτε δαπάνες για γενικά ή ειδικά έξοδά (του/της), 
συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως µισθολογικών ή άλλων δαπανών 
σχετικά µε το απασχολούµενο προσωπικό και των συναφών δαπανών για 
ασφαλιστικές εισφορές και εν γένει εργοδοτικές υποχρεώσεις, οι δαπάνες 
µεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών στους προσδιοριζόµενους στη σύµβαση 
χώρους παράδοσης, δαπάνες ασφάλισης, οι κάθε είδους φορολογικές ή άλλες 
επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και γενικά κάθε δαπάνη, 
έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που είναι απαραίτητη  για την εκτέλεση της 
σύµβασης.  
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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 
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ii) ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1  

Κόστος σταθερής τηλεφωνίας / µήνα 
 

Περιγραφή 
Συνολικός 

χρόνος 
(sec/µήνα) 

Χρέωση 
(€/sec)* 

Συνολικό κόστος 
(€ ανά µήνα) 

Κλήσεις από Τ/Κ Αθήνας 
προς Τ/Κ Θεσσαλονίκης 

144.000   

Κλήσεις από Τ/Κ 
Θεσσαλονίκης προς Τ/Κ  
Αθήνας 

180.000   

Αστικά / Υπεραστικά (Εθνικά) 4.000.000   

Κινητά (Εθνικά) 1.000.000   

Εταιρικά κινητά 180.000   

Πάγια Τέλη --------------------- --------------  

Συνολικό κόστος σταθερής 

τηλεφωνίας / µήνα  

------------------- --------------  

*. Η τιµή ανά δευτερόλεπτο της προσφοράς ισχύει από το πρώτο δευτερόλεπτο (χωρίς 

ελάχιστη χρέωση). Στις τιµές περιλαµβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας (5%) 

Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 

Κόστος εξοπλισµού & εγκατάστασης- εφάπαξ 
 

Τοποθεσία 
Κόστος 

Εξοπλισµού 
(€) 

Κόστος 

Εγκατάστασης 
(€) 

Συνολικό Κόστος 
(€) 

1) Κεντρικό Κτίριο ΑΘΗΝΑΣ    

2) Κεντρικό Κτίριο 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

   

Κόστος Εξοπλισµού και 

Εγκατάστασης- Εφάπαξ 
      -----------------------------------  

Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 
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Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 

Κόστος κινητής τηλεφωνίας / µήνα 

 

Περιγραφή 

Τιµή 

παγίου / 

σύνδεση/ 

µήνα 

Χρόνος σε 

sec/σύνδεση/µήνα  
(Πέραν των λεπτών 

που περιλαµβάνονται 
στο πάγιο)  

Αριθµός 

Συνδέσεων 

 

Χρέωση 
(€/sec)* 

Συνολικό κόστος 
(€ ανά µήνα) 

 

Πάγιο για 300 λεπτά 
δωρεάν οµιλία προς 
εθνικά κινητά / µήνα, 
πλην εταιρικών κινητών 

 

-------------------- 187 ------------------  

Πάγιο για 1000 λεπτά 
δωρεάν οµιλία προς 
εθνικά σταθερά, πλην 
Τ/Κ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. 

 

 
---------------------- 

 
187 

------------------  

Πάγιο 100 ∆ΩΡΕΑΝ 
SMS (εθνικά)  ------------------ 187 ------------------  

Κλήσεις προς εθνικά 
κινητά -------------- 5.200 (**) 187   

Κλήσεις προς Τ/Κ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

------------- 3.600 187   

Πάγιο απεριορίστων 
ενδοεταιρικών  ----------------------------- 187 ------------------  

Πάγιο για Internet 5GB  ----------------------------- 187 ------------------  

Συνολικό κόστος 

κινητής τηλεφωνίας 

ανά µήνα  

---------------------------------------------------------------  

 
*. Χρέωση ανά δευτερόλεπτο µε ελάχιστη χρέωση ένα (1) λεπτό.  Στις τιµές περιλαµβάνεται το 

τέλος κινητής τηλεφωνίας 

**. Ο εκτιµώµενος χρόνος είναι πέραν των 300 λεπτών που περιλαµβάνονται στο πάγιο 
 
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 

Συνολικό µηνιαίο κόστος παγίου για  

USB 3G/4G MODEM - Πρόσβαση στο “INTERNET” 

 
Περιγραφή 

Τιµή µηνιαίου παγίου για µία σύνδεση (€)  

Συνολικό µηνιαίο κόστος παγίου για “USB 3G/4G 
Modem”, 14 συνδέσεων “internet” (€) 

 

 
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 
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Γ)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ “INTERNET” 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 

Κόστος για τέλη “INTERNET” - εφάπαξ 

 

Περιγραφή Ποσότητα 
Εφάπαξ Τέλη / 

κύκλωµα* 
(€) 

Μισθωµένο κύκλωµα 4 Mbps 1  

Μισθωµένο κύκλωµα 6 Mbps 1  

Συνολικό κόστος για τέλη “Internet” - Εφάπαξ 
(€) 

 

 
*.    Περιλαµβάνεται κόστος εγκατάστασης και τυχόν επιπλέον εξοπλισµού (κάρτες, 

Routers, convertersκλπ) 
 
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2 

Μηνιαίο κόστος για “INTERNET” 

 

Περιγραφή Ποσότητα 
Μηνιαία Τέλη / 

κύκλωµα 
(€) 

Μισθωµένο κύκλωµα 4 Mbps 1  

Μισθωµένο κύκλωµα 6 Mbps 1  

Συνολικό µηνιαίο κόστος για “Internet” (€)  

 
            Στις τιµές περιλαµβάνεται το τέλος Internet και δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
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∆)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ “P-t-P” ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆1 

Κόστος για εφάπαξ τέλη 

Μισθωµένου κυκλώµατος “P-t-P” Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

 

Περιγραφή 
Κόστος για 

Εφάπαξ Τέλος 
(€)* 

Ένα (1) Κύκλωµα “P-t-P” ΑΘΗΝΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (8 Mbps) 

 

 
*. περιλαµβάνεται κόστος προµήθειας κι εγκατάστασης και τυχόν επιπλέον εξοπλισµού 

(κάρτες, Routers, convertersκλπ). 

 
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆2 

Μηνιαίο κόστος 

Μισθωµένου κυκλώµατος P-t-P Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή Μηνιαίο Κόστος 
(€) 

Ένα (1) Κύκλωµα  “P-t-P” ΑΘΗΝΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(8Mbps) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ε 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Περιγραφή 
(α) 

Κόστος ανά 

µήνα (€) 
(β) 

Κόστος για 3 

χρόνια (€) 
 (γ) = (β) x 36 

Α. Σταθερή Τηλεφωνία 
    

Κόστος σταθερής τηλεφωνίας 
(Το ποσό µεταφέρεται, από τον Πίνακα Α1, στη στήλη 2 και κατόπιν υπολογίζεται 
για 36 µήνες στη στήλη 3)     

Κόστος εξοπλισµού και εγκατάστασης- Εφάπαξ 
(Το ποσό µεταφέρεται, από τον Πίνακα Α2, στη στήλη 3) 

--- 
  

Β. Κινητή τηλεφωνία    

Κόστος κινητής τηλεφωνίας 
(Το ποσό µεταφέρεται, από τον Πίνακα Β1, στη στήλη 2 και κατόπιν υπολογίζεται 
για 36 µήνες στη στήλη 3) 

 
  

Συνολικό κόστος για το σύνολο των 14 συνδέσεων “internet”  
(Το ποσό µεταφέρεται,από τον Πίνακα Β2,στη στήλη 2 και κατόπιν υπολογίζεται 
για 36 µήνες στη στήλη 3) 

 
  

Γ. Μισθωµένα Κυκλώµατα (Internet)    

Συνολικό κόστος για τέλη “Internet”- Εφάπαξ 
(Το ποσό µεταφέρεται, από τον Πίνακα Γ1,στη στήλη 3) 

--- 
  

Συνολικό κόστος για “Internet” 
(Το ποσό µεταφέρεται, από τον Πίνακα Γ2,στη στήλη 2 και κατόπιν υπολογίζεται 
για 36 µήνες στη στήλη 3) 

 
  

∆. Μισθωµένο κύκλωµα “P-t-P” Αθήνα - Θεσσαλονίκη    

Κόστος για εφάπαξ τέλος ενός (1) κυκλώµατος “P-t-P”Αθήνα -Θεσσαλονίκη 
(Το ποσό µεταφέρεται, από τον Πίνακα ∆1, στη στήλη 3) 

--- 
  

Κόστος ενός (1) κυκλώµατος“P-t-P”Αθήνα- Θεσσαλονίκη 
(Το µηνιαίο κόστος µεταφέρεται, από τον Πίνακα ∆2,στη στήλη 2 και κατόπιν 
υπολογίζεται για 36 µήνες στη στήλη 3) 

 
  

Συνολικό κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών για 3 χρόνια (ΚΟΣΤΟΣ Α) --- 
 

Συνολική προσφερόµενη επιδότηση για 3 χρόνια και για το σύνολο των 187 

συνδέσεων (Όφελος επιδότησης) 
--- 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ για 3 XΡΟΝΙΑ (36 µήνες) 
(ΚΟΣΤΟΣ Β) 

[µετά την αφαίρεση της συνολικής προσφερόµενης επιδότησης: 
(ΚΟΣΤΟΣ Β) = (ΚΟΣΤΟΣ Α) - (Όφελος επιδότησης) ] 

--- 
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην Οικονοµική τους Προσφορά πλήρη 
τιµοκατάλογο µε τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες και παροχές σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας καθώς και εξοπλισµού που δεν συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες 
της οικονοµικής προσφοράς. Επί των τιµών αυτών οι υποψήφιοι οφείλουν να 
αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουν σε περίπτωση που απαιτηθεί η 
παροχή τέτοιας υπηρεσίας (ενδεικτικά να αναφερθεί το κόστος για την παροχή 
“Internet” 20 GB ή 40 GB πάνω σε υφιστάµενη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας).  

Οι τιµές του τιµοκαταλόγου και η προσφερόµενη έκπτωση δεν αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Θα λαµβάνονται δε υπόψη και θα 
εφαρµόζονται στην περίπτωση που απαιτηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υπηρεσία 
ή/και εξοπλισµός που δεν περιλαµβάνεται στους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς. 

Οι τιµές του τιµοκαταλόγου και το προσφερόµενο ποσοστό της έκπτωσης θα 
παραµείνουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  

Επίσης σε περιπτώσεις που στο µέλλον θα απαιτηθούν συναφείς υπηρεσίες ή/και 
εξοπλισµός που δεν περιλαµβάνονται τώρα στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς ή 
στους επισυναπτόµενους τιµοκαταλόγους, (διότι δεν µπορούν να προβλεφθούν αυτή 
την στιγµή), θα ισχύσει και γι’ αυτά η ίδια έκπτωση. 

 
 

� Έκπτωση (%) επί των τιµών τιµοκαταλόγου των ειδών µας: 
 
(αριθµητικώς):

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

(ολογράφως):
 .............................................................................................................. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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