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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Α.Ε., με τον 

διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφ. Μεςογείων 191-193 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 115 25 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 30 

Τθλζφωνο +30 210 6792473, +30 210 6792351 

Φαξ +30 210 6726126 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ksaiti@ametro.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αικ. Σαίτθ  

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

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

ιδρφκθκε με το άρκρο πρϊτο του Νόμου 1955/91.   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

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

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

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

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

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

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

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

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

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι 

Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ..  

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

mailto:ktimagen@ktimatologio.gr
http://www.ametro.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

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

ιςχφει. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ)) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.  

Συγκεκριμζνα, θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ Ε2711, αρικ. ενάρικ. ζργου 2016ΣΕ27110020 και 
2016ΣΕ27110021). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ωσ υποζργο τθσ Ρράξθσ «Μετρό Θεςςαλονίκθσ Βαςικι Γραμμι (Ζργο 2) – 
Ολοκλιρωςθ Καταςκευισ και Ρρομικεια Συρμϊν – Φάςθ Β’», με κωδικό ΟΡΣ 5003758 και ωσ υποζργο 
τθσ Ρράξθσ «Επζκταςθ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ ζωσ Καλαμαριά – Κφριεσ Εργαςίεσ και Ρρομικεια 
Συρμϊν – Φάςθ Β’», με κωδικό ΟΡΣ 5002742, βάςει των με αρ. πρωτ. οικ.16035/22-12-2016 και 
οικ.16034/22-12-2016 Αποφάςεων Ζνταξθσ αντίςτοιχα, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ». 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι οι υπθρεςίεσ επικοινωνίασ, προβολισ και διαφιμιςθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε. και των ζργων που εκτελοφνται για τθν καταςκευι τθσ Βαςικισ Γραμμισ του Μετρό 

Θεςςαλονίκθσ και τθσ επζκταςθσ προσ Καλαμαριά, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα I. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): 

Κφριοσ Κωδικόσ CPV:   

79341000-6 Υπθρεςίεσ διαφιμιςθσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των επτακοςίων ενενιντα τριϊν χιλιάδων και 

εξακοςίων ευρϊ (793.600,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Θ εκτιμϊμενθ αξία, χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

ανζρχεται ςτο ποςό των εξακοςίων ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (640.000,00€), ΦΡΑ: εκατόν πενιντα 

τρεισ χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (153.600,00€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δζκα οκτϊ (18) μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ. 

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

ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ» τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ. 

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




  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 

 

 

                                          Σελίδα 6  

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

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

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), τθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ, τον Ελλθνικό Αςτικό Κϊδικα και τα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ. 

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

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

Ελλθνικι νομοκεςία, τον ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν.4782/21 και από τον Ελλθνικό 

Αςτικό Κϊδικα. Αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ, που κα εφαρμόηουν το 

Ελλθνικό δίκαιο.  

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 11θ Λουλίου 2022 και ϊρα 11:00 π.μ. 

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

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 

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

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 

6/6/2022 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ Ρροκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 154838 

Θ Ρροκιρυξθ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Ρροκιρυξθ, το πλιρεσ τεφχοσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κακϊσ και όλα τα τεφχθ του 

Διαγωνιςμοφ καταχωρικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςτθ διεφκυνςθ (URL): 

www.ametro.gr ςτθ διαδρομι: www.ametro.gr  Διαγωνιςμοί.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ametro.gr/
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κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 

εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 

που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

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

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

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

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

2.1.1.1 Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

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

3. το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με 

τον ν. 4782/21, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+,  

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

 

2.1.1.2 Τα τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφοφν μεταξφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και του Αναδόχου 

ορίηονται με τθν παρακάτω ςειρά ιςχφοσ: 

 1. το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και του 

Αναδόχου, 

 2. θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, 

 3. το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματά τθσ και το Διευκρινιςτικό Τεφχοσ που τυχόν 

εκδοκεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., 

 4. θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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

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

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

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

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Στουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ δίδεται θ δυνατότθτα, πριν από τθν υποβολι 
προςφορϊν, να υποβάλλουν ερωτιματα και να ηθτιςουν διευκρινίςεισ ςχετικά με τα τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ θλεκτρονικά ςτον διαδικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τισ 20/6/2022 και ϊρα 11:00π.μ.  
 
Τονίηεται ότι προκειμζνου να υποβάλουν αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - 
διευκρινίςεων, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα, δθλαδι να 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). 
Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων απαιτείται να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, δεν 
εξετάηονται.   
 
Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ςυγκεντρϊςει όλα τα ερωτιματα που κα υποβλθκοφν μζςω του 
διαδικτυακοφ τόπου και κα εκδϊςει Διευκρινιςτικό Τεφχοσ το οποίο κα αναρτιςει ςτο διαδικτυακό 
ςφςτθμα του ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο μζχρι τισ 05/07/2022 και ϊρα 11:00π.μ. και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (www.ametro.gr  Διαγωνιςμοί ). Επιςθμαίνεται ότι απαντιςεισ κα δοκοφν μόνο 
ςτα ερωτιματα που κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά. 
 
Στο Διευκρινιςτικό Τεφχοσ είναι, επίςθσ, δυνατόν να περιλθφκοφν βελτιϊςεισ, ςυμπλθρϊςεισ ι 
διευκρινίςεισ των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ που τυχόν προκφψει ότι απαιτοφνται. Οι 
διευκρινίςεισ του προαναφερόμενου τεφχουσ ςυμπλθρϊνουν και ενςωματϊνονται ςτα τεφχθ του 
Διαγωνιςμοφ και κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ, απόψεισ κλπ, οι οποίεσ ενδζχεται να δοκοφν ι να 

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

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

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

Α.Ε. και τθ ςχετικι επίςθμθ αλλθλογραφία. 

2.1.4 Γλϊςςα 

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

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 

με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

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

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

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

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

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

Ενθμερωτικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

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

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

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

τθσ προςφοράσ τουσ. 
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Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Γενικά Στοιχεία 

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

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

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

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

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

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

ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 

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

τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται προσ όφελοσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, κατ’ επιλογι του οικονομικοφ 

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

φψουσ των, με αποκλειςτικι δαπάνθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

προκειμζνου να επιβεβαιϊςουν εγγράφωσ τθν εγκυρότθτά τουσ.  

Υποδείγματα των απαιτοφμενων εγγυθτικϊν επιςτολϊν δίνονται ςτο Ραράρτθμα IΙ τθσ παροφςασ. 

Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ κα είναι ρθτζσ, ανζκκλθτεσ, άνευ όρων και πλθρωτζεσ με τθν πρϊτθ απαίτθςθ 

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

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, 

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

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

Ακινασ κατά το ελλθνικό δίκαιο. 

2.1.6 Ενθμζρωςθ για τθν Επεξεργαςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ενθμερϊνει, υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ, το φυςικό 
πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι 
το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ 
εξισ: 

Ι.   Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ 
φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 
Α.Ε., ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο 
Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 
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ΙΙ.  Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου 
υποχρεϊςεων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα 
δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και 
για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ.  Αποδζκτεσ των ανωτζρω δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
ενεργειϊν για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν 
Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, 
υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά 
όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 
δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, 
ςφμφωνα με το νόμο. 

IV.  Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ 
εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα 
καταςτρζφονται. 

V.   Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, 
μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που 
το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

VI.   H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 
τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ 
από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν οικονομικοί φορείσ, 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα, μεμονωμζνα ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με 

το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και οι οποίοι είναι εγκατεςτθμζνοι ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

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

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

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

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ.  

2. Ο κάκε οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ μιασ και μόνο ζνωςθσ. Σε 

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

μζλοσ. 

3. Για τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων δεν απαιτείται να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παρ.2 

του αρ.254 του Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Πμωσ, θ ζνωςθ που κα επιλεγεί 

υποχρεοφται, εφόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, να κατακζςει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. απόφαςθ 

του καταςτατικοφ οργάνου κάκε μζλουσ για τθ ςφςταςθ ςφμπραξθσ ι ςυμβολαιογραφικό 

ζγγραφο για τθ ςφςταςθ κοινοπραξίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 3.3 τθσ παροφςασ. 

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

ευκφνονται ζναντι τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και κα πρζπει να αποδεικνφεται από τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
ςυςτάςεωσ. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

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

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι ςτο ποςό των 

δϊδεκα χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ (12.800,00 €). 

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

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

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ζκδοςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ δεν είναι δυνατόν να γίνει ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα γιατί το εκδοτικό πιςτωτικό ίδρυμα δεν λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, αυτι κα 

εκδίδεται ςτθν αγγλικι γλϊςςα και κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. Επίςθσ 

εάν θ κατατεκείςα Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ δεν είναι ςφμφωνθ με τα ανωτζρω, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ κα καλζςει τον οικονομικό φορζα να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι ςφμφωνα με το 

Υπόδειγμα 1, εντόσ προκεςμίασ που κα οριςτεί από τθν Επιτροπι. Οι οικονομικοί φορείσ που δεν 

κα ςυμμορφωκοφν ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Επιτροπισ, αποκλείονται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

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

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, είναι δυνατόν να εκδοκοφν Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ περιςςότερεσ τθσ μίασ, οι 
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οποίεσ κα καλφπτουν ακροιςτικά το ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι 

Εγγυθτικζσ αυτζσ Επιςτολζσ κα εκδοκοφν θ κάκε μία υπζρ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ και όχι υπζρ 

μεμονωμζνων μελϊν ξεχωριςτά. 

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

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 

παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 

θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, και πιο ςυγκεκριμζνα του (υπό)φακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1.1 τθσ παροφςασ, 

άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4782/21, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ παρ. 2.2.2.3 τθσ παροφςασ, δθλαδι μετά:  

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

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ,  

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

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

διατάξεισ, και 

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

απαιτείται. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

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

   και 

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

ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ 

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

άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3  Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων:  

α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,  
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β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 

ζωσ 2.2.8,  

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά,   

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,  

ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του 

ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4782/21,  

ςτ) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε με τον ν. 4782/21, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν, 

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

ανωτζρω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Θ 

απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν 

ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οικονομικόσ φορζασ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 

ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 

εγκλιματα των ακόλουκων παραγράφων: 

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

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

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ) 

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

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 

λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό 

τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 
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2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ 

κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ 

επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, 

κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 

(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

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

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν 

τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία 

ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα 

εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),  

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

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 

141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

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

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

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

τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

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

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

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

προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
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 Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

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

κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ 

και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο 

τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.. 

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

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Οποιοςδιποτε Οικονομικόσ Φορζασ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

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

τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

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

αςφάλιςθσ. 

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

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

τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

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

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

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

ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου 

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

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

ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

 

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

υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
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ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

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

δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

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

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

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

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

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει 

υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε 

οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

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

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

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

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

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

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

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

οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τον ν.4782/21, δεν 

μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

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

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι 

τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε 

κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 

2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 

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

ΜΕΤΟ Α.Ε., να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
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(κ) εάν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

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

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που 

βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ.  

2.2.3.4 Εάν ςτον οικονομικό φορζα ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ του θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.5 Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 

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

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

2.2.3.1 και 2.2.3.3 εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 

αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει 

ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). 

Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να 

καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι 

ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 

ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, 

κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν 

αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. 

Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα 

ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 

ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 

απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τον ν.4782/2021. 

Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

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

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

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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

να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ. 

Ειδικά: 

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

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

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

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

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

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

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

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

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

επαγγελματικό μθτρϊο (οικείο επαγγελματικό επιμελθτιριο ι άλλο ιςοδφναμο οργανιςμό ι 

επαγγελματικι ζνωςθ) εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία. 

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

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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

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

(3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2018, 2019 και 2020), τουλάχιςτον ίςο με το 200% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

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

1.280.000,00 €.   

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

ζνωςθσ.   

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

ςφμβαςθσ, κάκε οικονομικόσ φορζασ πρζπει να : 
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1. Ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ, κατά το χρονικό διάςτθμα από το 2015 ζωσ και μζχρι τθν προκεςμία 

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

εξωτερικό, τουλάχιςτον δφο (2) ζργα αντίςτοιχα ςε αντικείμενο με το υπό διακιρυξθ, τα οποία να 

πλθροφν τα παρακάτω: 

α. Ακροιςτικά να καλφπτουν κατ’ ελάχιςτον τζςςερα (4) από τα παρακάτω ςυναφι αντικείμενα 

υπθρεςιϊν. 

β. Ζνα (1) τουλάχιςτον εξ αυτϊν των ζργων να καλφπτει το αντικείμενο ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ 

προβολισ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 

γ1. Και τα δφο (2) αυτά ζργα να είναι ςυμβατικισ αξίασ άνω των 300.000 ευρϊ πλζον ΦΡΑ και να 

καλφπτουν το κακζνα τουλάχιςτον δφο (2) από τα παρακάτω ςυναφι αντικείμενα υπθρεςιϊν. 

 Ι 

γ2. εναλλακτικά με το προθγοφμενο, ζνα (1) τουλάχιςτον εξ αυτϊν των ζργων να είναι ςυμβατικισ 

αξίασ άνω των 500.000 ευρϊ πλζον ΦΡΑ και να καλφπτει τουλάχιςτον τζςςερα (4) από τα 

παρακάτω ςυναφι αντικείμενα υπθρεςιϊν.  

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

 ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ 

 ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων επικοινωνιακϊν προγραμμάτων 

 ςχεδιαςμόσ, παραγωγι και διανομι ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ, όπωσ ενθμερωτικζσ 

 εκδόςεισ, διαφθμιςτικά ζντυπα, κλπ. 

 ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δθμοςιότθτασ και προβολισ ςτα Μαηικά Μζςα Ενθμζρωςθσ 

 ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςτρατθγικισ προωκθτικϊν ενεργειϊν  

 ςχεδιαςμόσ και παραγωγι δθμιουργικϊν προτάςεων των παραπάνω ενεργειϊν  

 ςχεδιαςμόσ και ςτιριξθ ςφγχρονων ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ διαφόρων κατθγοριϊν κοινοφ 

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

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου (ΥΕ) που κα διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα: 

1. Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν ι/και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν. Το 
πτυχίο ι το μεταπτυχιακό να είναι ςτθν επικοινωνία ι ςτα ΜΜΕ ι ςτθ διαφιμιςθ ι ςτο 
marketing ι ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι ςτθν Κοινωνιολογία ι ςτισ Ρολιτικζσ ι 
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ. Εναλλακτικά, ςτθν περίπτωςθ που ο Υπεφκυνοσ Ζργου δεν 
διακζτει μεταπτυχιακό, τότε ιςοδφναμο του τίτλου αυτοφ κεωρείται θ 15ετισ 
επαγγελματικι εμπειρία ςτο χϊρο τθσ επικοινωνίασ. 

2. Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον επτά (7) ετϊν ωσ Υπεφκυνοσ 
διαχείριςθσ ζργων (Project Manager) ςε ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ επικοινωνιακϊν 
προγραμμάτων. 
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 Ζναν (1) Υπεφκυνο Στρατθγικισ και Επικοινωνίασ, υπεφκυνο για το ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ του πλάνου δθμοςιότθτασ, που κα διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαιτοφμενα 
προςόντα: 

1. Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν ι/και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθν επικοινωνία ι 
ςτα ΜΜΕ ι ςτθ διαφιμιςθ ι ςτο marketing ι ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων ι ςτθν 
Κοινωνιολογία ι ςτισ Ρολιτικζσ ι Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ. 

2. Αποδεδειγμζνθ επταετι (7) εμπειρία κατά τθν τελευταία δεκαετία (10) ςτουσ τομείσ τθσ 
προβολισ, τθσ διαφιμιςθσ, του μάρκετινγκ και εν γζνει τθσ επικοινωνίασ. 

3. Εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ ποικίλων μζςων επικοινωνίασ και προβολισ. 

 
 Ζναν (1) Υπεφκυνο Δθμιουργικοφ με ςπουδζσ γραφιςτικισ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία με 

εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτο χϊρο τθσ διαφιμιςθσ, κατ’ ελάχιςτον πζντε (5) ετϊν, θ οποία κα 

αποδεικνφεται από ςχετικό portfolio ςυνοδευόμενο από βεβαιϊςεισ ςυνεργατϊν/εργοδοτϊν. 

 Ζναν(1)  digital expert που κα διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και 

υλοποίθςθ προγραμμάτων προβολισ ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθ κατ’ ελάχιςτον 

τεςςάρων (4) ετϊν, θ οποία κα αποδεικνφεται από ςχετικό portfolio ςυνοδευόμενο από 

βεβαιϊςεισ ςυνεργατϊν/εργοδοτϊν. 

 Ζναν (1) υπεφκυνο παραγωγισ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που να διακζτει τουλάχιςτον 5ετι 

επαγγελματικι εμπειρία ςτθν παραγωγι και επεξεργαςία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

 Ζνα (1) μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου, του διαγωνιηόμενου, με εμπειρία τουλάχιςτον επτά (7) ετϊν 

που να καλφπτει τα παρακάτω αντικείμενα: 

o ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δθμοςιότθτασ και προβολισ ςτα Μαηικά Μζςα Ενθμζρωςθσ 

o ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςτρατθγικισ προωκθτικϊν ενεργειϊν και άμεςθσ   

επικοινωνίασ  

o ςχεδιαςμόσ και ςτιριξθ ςφγχρονων ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ διαφόρων κατθγοριϊν 

κοινοφ 

 

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

υπόψθ ακροιςτικά τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία των Μελϊν τουσ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

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

παρακάτω πιςτοποιιςεισ: 

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

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

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

προκθρφςςεται με τθν παροφςα, 
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ι 

Τθν εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Ρρότυπο Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 “ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

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

πιςτοποίθςθσ.  

 
Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 

διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 

Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον 

ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 

εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 82 του Ν.4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ θ ανωτζρω προχπόκεςθ απαιτείται να καλφπτεται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

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

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

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

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

οποίων ςτθρίηονται.  

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

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

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

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

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

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

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

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

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν 

ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 

αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 

περίπτωςθ. 
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Οι Διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςτον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» το ΕΕΕΣ 

των φορζων τα προςόντα των οποίων επικαλοφνται.  

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο 
επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν ανταποκρικεί ςτθν οριςκείςα προκεςμία ι και ο δεφτεροσ 
προτεινόμενοσ φορζασ δεν καλφπτει τισ προαναφερόμενεσ απαιτιςεισ τότε, απορρίπτεται θ προςφορά 
του προςωρινοφ ανάδοχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Οι δθλϊςεισ και τα ζγγραφα του προςωρινοφ Αναδόχου και των τρίτων, τα οποία αφοροφν τθν 
επίκλθςθ πόρων τρίτων, κα αποτελζςουν περιεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων του παρόντοσ άρκρου, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 103 
του Ν. 4412/16. 
 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό 
(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 

του ν. 4412/2016., όπωσ ιςχφει.  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3 και δεν καλφπτει τα αντίςτοιχα 
προςόντα για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που αναλαμβάνει. 
 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του 
ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016., όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τον ν. 4782/2021. 
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Συνιςτάται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να μεριμνοφν εγκαίρωσ για τθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν (ιδιαίτερα αυτϊν που δεν εξαςφαλίηονται εκ των υςτζρων) προκειμζνου να 
καλφπτονται τα ανωτζρω. 

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, 
κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 
ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 
ςυμπλιρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Ζγγραφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί 
τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 
 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

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

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

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

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του 

ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 

ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του 

ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 

δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 

χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ΑΤΤΛΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου 

με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 

με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. Θ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ 

διλωςθ υπογράφεται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο περί υπογραφισ ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ 

τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
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των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των 

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

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

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

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

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 

αυτισ . 

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

το ΕΕΕΣ, περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ. Ο τρίτοσ 

οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ. 

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

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτο θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ A.E. επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των 

λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.3., και για τουσ υπεργολάβουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

υπεργολάβοσ υποχρεοφται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 

4782/2021) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι 

εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ 

φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται 

εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
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ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ 

του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι, και γίνονται 
αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Θ διάρκεια ιςχφσ των δικαιολογθτικϊν απαιτείται να είναι ωσ εξισ: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 περ.β εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

 β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.2 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά 
τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, 

 γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.4 και τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ 
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

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

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Ππου ςτα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ αναφζρεται θ υποβολι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, ωσ 

τζτοια νοείται, για μεν τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, θ «Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86», για δε τισ 

αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, διλωςθ ανάλογθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ, ωσ τζτοια δε νοείται ζνορκθ 

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

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

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

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

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

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

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 

ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 

ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 

ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςχετικά. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ υποχρζωςθ υποβολισ όλων των παραπάνω εγγράφων, 
ςτοιχείων, πιςτοποιθτικϊν και υπεφκυνων δθλϊςεων ιςχφει για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ χωριςτά.  

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

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

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

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

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

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

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

ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των διευκυντϊν επιχείρθςθσ ι οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει 

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

μζλουσ εγκατάςταςθσ. 

 

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

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα 

ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ 

ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

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

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

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω. 

Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα απορρίπτεται. 
 
α) Για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

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

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

φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
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τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

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

φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) Για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

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

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

πριν από τθν υποβολι του, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του 

κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
που υποβάλλονται είναι:  

- Φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε. 

- Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. 

Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

γ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 

ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ 

προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι 

κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 

τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων. 

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 

τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία 

να προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

δ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ κ’ τθσ παροφςασ: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια αρχι (Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι του αντίςτοιχου επιμελθτθρίου) του οικείου κράτουσ-
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μζλουσ ι χϊρασ, περί μθ διάπραξθσ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε 

πεικαρχικι ποινι. 

 Οι οικονομικοί φορείσ για τουσ οποίουσ δεν υφίςταται πεικαρχικόσ φορζασ κα υποβάλλουν 

υπεφκυνθ διλωςθ, ότι α) δεν υπάρχει πεικαρχικόσ φορζασ και ότι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα και β) ότι δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ τουσ πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ 

είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ τουσ από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με 

πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

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

αποκλειςμοφ. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 

επιβολισ ςε βάροσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ. 

 

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

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. 

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

προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 

τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 

κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα 

που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ. 

 

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

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων. Ενδεικτικά δφνανται να 

υποβάλλουν δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (όπωσ προβλζπεται ςτο 

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

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

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

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

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

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

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

διοικθτικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.  

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

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

 

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

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

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

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

ζναρξθσ και περαίωςθσ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ςυμβάςεων ι τιμολόγια, κ.λπ. 

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

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

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

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

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

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

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν. Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ υποβάλλεται 

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

πιςτοποιθτικά (π.χ. χρονικι διάρκεια κτλ). 

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

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

προςφζροντα και δεν κα λθφκοφν υπόψθ ςαν εμπειρία του Διαγωνιηόμενου. 
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β) Για τθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2.2.6. περ. 2 Οργάνωςθ Ομάδασ Ζργου, τα απαιτοφμενα 

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

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

όλουσ τουσ Διαγωνιηόμενουσ, ςτουσ Φακζλουσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.  

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

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

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

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

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

 

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

προςκομίηουν τα παρακάτω αποδεικτικά πιςτοποίθςθσ:  

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

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

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

προκθρφςςεται με τθν παροφςα  

ι  

Τθν εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Ρρότυπο Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 “ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

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

πιςτοποίθςθσ  

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

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

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

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

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

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.   

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

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

μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 

πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 

του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ 

νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

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

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

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

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

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

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

των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

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

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

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

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ πιςτοποιθτικό 

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

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

κατάλογο.  

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

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
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όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό.  

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

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

 

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

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

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

 

Β.9  Αποδεικτικά για τθν περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων του άρκρου 2.2.8.1 

Σε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να επικαλεςτεί και να κάνει χριςθ τθσ οικονομικισ και 

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

άρκρο 307 του ν.4412/16, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του 

αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει 

του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ 

τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ 

ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 

διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 

να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 

τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόν ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. να προβεί ςτθν αξιολόγθςθ και να εκτιμιςει τθ 

ςθμαςία των ςχετικϊν πόρων και να διαπιςτϊςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ τθν υλοποίθςθ 

αυτισ τθσ δζςμευςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ 

αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Επίςθσ οι τρίτοι οφείλουν να υποβάλλουν, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν 

τθν ικανότθτα τθν οποία παρζχουν. 

 

Β.10 Δικαιολογθτικά για τθν περίπτωςθ υπεργολαβίασ του άρκρου 2.2.8.2 

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ γνωρίηει ςτθν παροφςα φάςθ ότι κα ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει το 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ και να 

προςκομίςει τα ςτοιχεία των υπεργολάβων που προτείνει. 
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Οι Υπεργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά περί μθ ςυνδρομισ των λόγων 
αποκλειςμοφ  

Επίςθσ απαιτείται να υποβλθκεί θ απόφαςθ του Δ.Σ. ι του αρμόδιου καταςτατικοφ οργάνου του 

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

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

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

και το ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

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

τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

ΚΙΤΘΙΟ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΘΙΩΝ Α: Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ του υπό ανάκεςθ ζργου   

Α1 Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ του 

αντικειμζνου, των απαιτιςεων και ιδιαιτεροτιτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

και ωσ προσ τον ςχεδιαςμό ςτρατθγικισ επικοινωνίασ 

20% 

Α2 Καταλλθλότθτα μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ και βακμόσ προςαρμογισ ςτισ 

ειδικζσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

10% 

Α3 Διάγραμμα οισ και χρονικόσ προγραμματιςμόσ των επιμζρουσ ενεργειϊν 

/δράςεων- Χρονοδιάγραμμα 

5% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                                                           35% 

ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΘΙΩΝ Β: Δθμιουργικζσ προτάςεισ και δείγματα 

Β1 Δθμιουργικζσ προτάςεισ ςε ςχζςθ με τθν Επικοινωνιακι Στρατθγικι για τα 

ΜΜΕ 

35% 

Β2 Ρροτάςεισ και concept δθμιουργικϊν για τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που 

κα αυξιςουν τθν επιςκεψιμότθτα ςτουσ υπάρχοντεσ λογαριαςμοφσ  

15% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                   50% 

ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΘΙΩΝ Γ: Οργάνωςθ και λειτουργία του Οικονομικοφ Φορζα 
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Γ1 Επάρκεια και καταλλθλότθτα προτεινόμενθσ δομισ, οργάνωςθσ και διοίκθςθσ 

Ομάδασ Ζργου 

5% 

Γ2 Συςχζτιςθ  μελϊν  τθσ  Ομάδασ  Ζργου  με  ςυγκεκριμζνεσ  δράςεισ  

τθσ Σφμβαςθσ. 

10% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ                                  15% 

 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ                                           100% 

 

 

2.3.2 Επιμζρουσ κριτιρια ανάκεςθσ 

Αναφορικά με τθν προςφορά κα εξεταςκοφν και κα αξιολογθκοφν: 

1. Θ Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ του αντικειμζνου και των 

απαιτιςεων και ιδιαιτεροτιτων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2. Θ καταλλθλότθτα μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ και βακμόσ προςαρμογισ ςτισ ειδικζσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

3. Θ πλθρότθτα τθσ προςφοράσ ωσ προσ τον ςχεδιαςμό ςτρατθγικισ επικοινωνίασ 

Αναλφεται θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ και ο τρόποσ επιλογισ των 

μζςων για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα χρθςιμοποιοφμενα 

εργαλεία,  τθν αποτελεςματικι μεκοδολογία προςζγγιςθσ, οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ των 

ενεργειϊν του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ. 

4. Το διάγραμμα ροισ και ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ των επιμζρουσ ενεργειϊν /δράςεων- 

Χρονοδιάγραμμα. 

5. Οι δθμιουργικζσ προτάςεισ ςε ςχζςθ με τθν Επικοινωνιακι Στρατθγικι για τα ΜΜΕ  

6. Οι προτάςεισ και concept δθμιουργικϊν για τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που κα αυξιςουν 

τθν επιςκεψιμότθτα ςτουσ υπάρχοντεσ λογαριαςμοφσ (ςε ςυνδυαςμό με δείγματα εκτζλεςθσ 

ανάλογων υπθρεςιϊν (portfolio)) 

7. Θ αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ ςε ςχζςθ με τθν 

Επικοινωνιακι Στρατθγικι. 

8. Θ επάρκεια και καταλλθλότθτα προτεινόμενθσ δομισ, οργάνωςθσ και διοίκθςθσ Ομάδασ Ζργου, 

κακϊσ και ο ςυςχετιςμόσ των μελϊν  τθσ  Ομάδασ  Ζργου  με  ςυγκεκριμζνεσ  δράςεισ  

τθσ Σφμβαςθσ. Θ αναλυτικι περιγραφι του τρόπου υλοποίθςθσ του Ζργου, τθσ ςυμμετοχισ των 

ςτελεχϊν του προςφζροντα ςε επίπεδο αρμοδιοτιτων κάκε ενόσ τοφτων ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

εξειδίκευςθ και τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ. 
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Οι κρίςιμεσ παράμετροι επιτυχίασ, ο τρόποσ και τα μζςα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ, 

απαιτιςεων και αναγκϊν του προγράμματοσ δθμοςιότθτασ. 

Θ ςυνεργαςία του υποψθφίου με τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (υπεφκυνοι 

διαχείριςθσ των δράςεων, υπεφκυνοι Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ κτλ), ςτθν ζδρα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθν εξειδίκευςθ των προτεινόμενων ενεργειϊν και επί μζρουσ 

προτάςεων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ. 

Ο προτεινόμενοσ τρόποσ και μορφι διοίκθςθσ του ζργου ςε ςχζςθ με τθν υποςτιριξθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ του αναδόχου με τθν Ανακζτουςα Αρχι 

κατά τθν εξειδίκευςθ και εκτζλεςθ των ενεργειϊν, θ οργάνωςθ των ςτελεχϊν του υποψθφίου ςε 

επίπεδο αρμοδιοτιτων ςε ςυνάρτθςθ με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ πλθροφόρθςθσ και 

δθμοςιότθτασ κακϊσ και θ τεκμθρίωςθ των λαμβανομζνων μζτρων από πλευράσ υποψθφίου για 

τθν άμεςθ ανταπόκριςι του, ςφμφωνα και με τισ εντολζσ και απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κατά τθν εξειδίκευςθ και εκτζλεςθ των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ. 

2.3.3 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Για τθ βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

Α.   Για κάκε τεχνικι προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ κριτιρια των ομάδων κριτθρίων. Θ 

βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ των κριτθρίων, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ όταν 

υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

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

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

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

προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

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

ΑΒΤΡ = (ςAi *Ai) +(ςBi*Bi) +(ςΓi*Γi) 

Ππου  

ΑΒΤΡ : θ Απόλυτθ Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου 

Ai (i=1, 2, 3) :θ βακμολογία των επιμζρουσ Κριτθρίων τθσ Ομάδασ Α για τθν πρόταςθ j ςε κλίμακα 0-150 

Bi (i=1, 2) :θ βακμολογία των επιμζρουσ Κριτθρίων τθσ Ομάδασ Β για τθν πρόταςθ j ςε κλίμακα 0-150 

Γi (i=1, 2) :θ βακμολογία των επιμζρουσ Κριτθρίων τθσ Ομάδασ Γ για τθν πρόταςθ j ςε κλίμακα 0-150 

ςΑi, ςBi, ςΓi(i=1, 2, 3) : οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Κριτθρίων των Ομάδων Α, Β, και Γ αντίςτοιχα 

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

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

 

ΑΒΤΡ 

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

ΑΒΤΡmax 

όπου: 

Tj: θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

ΑΒΤΡ : θ Απόλυτθ Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου και 

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

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

δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

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

απορριφκοφν ςε προγενζςτερο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

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

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

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

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

OΡ min 

Οj  = -------------- x 100 

OΡ 

όπου : 

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

ΟΡ min : θ Οικονομικι Ρροςφορά του μειοδότθ 

ΟΡ : θ Οικονομικι Ρροςφορά του υποψθφίου  

Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο μειοδότθσ, 

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

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

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

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

ςτισ τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ:  

Ο υπολογιςμόσ του τφπου γίνεται μζχρι το 2ο δεκαδικό ψθφίο. 
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Fj =(0,85Tj) + (0,15 x Oj) 

 

όπου: 

Fj : θ ςυνολικι βακμολογία τθσ πρόταςθσ j 

Tj : θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

Oj : θ βακμολογία του κριτθρίου τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

για τθν πρόταςθ j 

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

τεχνικισ προςφοράσ, βάςει των ανωτζρω. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

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

Διακιρυξθσ, για το ςφνολο των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ που αφοροφν τμιμα των περιγραφόμενων 

υπθρεςιϊν. Τζτοιεσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

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

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

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 

το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 

τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

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

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

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

αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του 

άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι 

Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα 

«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ». 

 Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να 

διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο 

(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 

περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με 

τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 

του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

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

ΜΕΤΟ Α.Ε. ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  

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

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά.  

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

τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του 

Ν.4412/16. 

Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ 

ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 

διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

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

για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4 Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 

αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ 

τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 

λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο 

PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά 

αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό 

Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 

προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  

ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν   

2.4.2.5 Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 
και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων 

εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για 

αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν 

εγγράφων που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν 

υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ 

διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων, ςτθν οποία 

βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Το αργότερο πριν τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1.1 
τθσ παροφςασ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςε 
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ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι: 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι 
εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν 
κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του 
ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, 
κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ 
(Apostille), ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 

προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 

απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν 

καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, 

«Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 

(κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 

διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον 

Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων 

εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 

γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ 

τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 

περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι ϊρεσ λειτουργίασ του πρωτοκόλλου τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. είναι από τισ 

8:00 π.μ. μζχρι τισ 15:00 και ςυνοδεφονται από ζγγραφο του προςφζροντα, ςτο οποίο κα 

αναφζρονται αναλυτικά τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά. Ο ςχετικόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν 

ζνδειξθ «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ», κα πρζπει να 

φζρει υποχρεωτικά τθν παρακάτω ετικζτα και να ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικι επιςτολι εκτόσ 

φακζλου, προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί κατά τθν άφιξι του. 
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ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΕΝΤΥΡΑ  

ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Επωνυμία Διαγωνιηόμενου 

ΓΛΑ ΤΟΝ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ: 

«ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ, ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΦΘΜΛΣΘΣ ΤΘΣ ΑΤΤΛΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ΚΑΛ ΤΩΝ 
ΕΓΩΝ ΡΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΛ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΘΣ ΒΑΣΛΚΘΣ ΓΑΜΜΘΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟ 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΡΕΚΤΑΣΘΣ ΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΛΑ 

(Κωδικόσ αναφοράσ: RFP - 420/ 22) 

Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Λεωφ. Μεςογείων 191-193 

115 25 – Ακινα 

Υπόψθ: ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

__________________________________________________________ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ οι οικονομικοί φορείσ φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ τθσ 

ζγκαιρθσ παραλαβισ του φακζλου «Επιμζρουσ Ζντυπα Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ» από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι τθν προκεςμία που αναγράφεται παραπάνω. 

Εκπρόκεςμθ υποβολι του φακζλου με τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία ςε ζντυπθ μορφι, ςφμφωνα με 

τα παραπάνω, ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του οικονομικοφ φορζα, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 

που θ κακυςτζρθςθ αποδίδεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Οι εκπρόκεςμοι φάκελοι επιςτρζφονται 

χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.  

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 

τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλλει θλεκτρονικά όταν αυτό απαιτείται για 

τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» πρζπει να περιζχει: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 

ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 

πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου.  
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 Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του 

τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ (L 3), και παρζχεται 

αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 

ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 

δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 

που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται 
ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Επιςθμαίνεται, ότι θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το 
δικαίωμα, ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, 
ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά, με τα οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ. Ιδίωσ 
διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν με τα οποία αποδεικνφεται θ 
κάλυψθ από αυτοφσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ (καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ, τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ και οικονομικισ / χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ), πριν από τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν.  

β) τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 302 του Ν.4412/2016 και ςτα 

άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου “pdf” και υποχρεοφνται να τθν υποβάλουν και ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο) ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.2.1 τθσ παροφςασ. 

Θ προςφορά οικονομικοφ φορζα που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτo άρκρο  
2.2.2.4. 

 γ)  Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνεί με 

τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ 

υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπό του οικονομικοφ φορζα και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ χωριςτά 

από κάκε οικονομικό φορζα-μζλοσ τθσ.  

Εφ’ όςον ο οικονομικόσ φορζασ επικαλείται πόρουσ τρίτων, ι υπεργολάβουσ καλείται να υποβάλλει 

τθν ανωτζρω Υπεφκυνθ Διλωςθ των τρίτων και των υπεργολάβων αντίςτοιχα που προτείνει. 

δ) Τθν Τεχνικι προςφορά των Διαγωνιηομζνων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 2.4.3.2 τθσ 
παροφςασ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Στθν ενότθτα αυτι, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να 

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

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

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

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

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

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

λίςτα περιεχομζνων και ςυνεχι αρίκμθςθ):   

(Λ)  Αναλυτικι Τεχνικι Ρροςφορά όπου κα περιγράφεται το αντικείμενο του ζργου (υπθρεςίεσ  

επικοινωνίασ, προβολισ και διαφιμιςθσ), θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ, δείγματα εκτζλεςθσ ανάλογων 

υπθρεςιϊν, οι διαδικαςίεσ διοίκθςθσ, το χρονοδιάγραμμα, τα προςόντα και θ εμπειρία των μελϊν τθσ 

ομάδασ ζργου, και τυχόν εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι προγραμμάτων και 

διαφθμιςτικϊν υλικϊν. 

Αναλυτικότερα κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

(Α) -  ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΚΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ ΥΡΟ ΑΝΑΚΕΣΘ ΕΓΟΥ 

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

περιγραφι του τρόπου, με τον οποίο ο προςφζρων ςκοπεφει να προςεγγίςει τισ υπθρεςίεσ με ζμφαςθ 

ςτθν ανάλυςθ – εξειδίκευςθ των Δράςεων αυτοφ. 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν πρόταςθ που περιλαμβάνει τθν κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ του Σχεδίου 

Δράςεων Επικοινωνίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

Στο Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ, αλλά και για κάκε επιμζρουσ ενζργεια, κα τεκμθριϊνεται θ ςφνδεςθ 

με τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ των δράςεων επικοινωνίασ του Ρρογράμματοσ και κα 

περιγράφεται ο τρόποσ μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ με ποςοτικοποιθμζνα κριτιρια. 

Θα περιλαμβάνει, επίςθσ, Ρίνακα Χριςθσ των Μζςων Επικοινωνίασ με αναφορά ςτα προτεινόμενα 

Μζςα ανά ενζργεια, ςτο χρόνο υλοποίθςισ τθσ και του ποςοςτοφ του ςυνολικοφ προβλεπόμενου 

προχπολογιςμοφ του Ζργου. Θ πρόταςθ κα πρζπει να είναι ςαφισ και πλιρθσ και να ανταποκρίνεται 

ςτο ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ και ςτισ απαιτιςεισ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. Θα πρζπει επίςθσ να βαςίηεται ςε μεκοδολογικι προςζγγιςθ απόλυτα προςαρμοςμζνθ 

ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ του αντικειμζνου τθσ Διακιρυξθσ. Στθν πρόταςθ κα πρζπει 

επίςθσ να αναλφονται: 

• Θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ και ο τρόποσ επιλογισ των μζςων για 

τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία,  τθν 

αποτελεςματικι μεκοδολογία προςζγγιςθσ, οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ των ενεργειϊν του 

Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ. 
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• Το διάγραμμα ροισ και ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ των επιμζρουσ ενεργειϊν /δράςεων 

Χρονοδιάγραμμα. 

 

(Β) -  ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΚΑΛ ΔΕΛΓΜΑΤΑ 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν ενδεικτικι πρόταςθ μεκοδολογίασ και εφαρμογισ για τισ κατθγορίεσ 

ενεργειϊν που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι. 

 

Συγκεκριμζνα, για τισ κατθγορίεσ ενεργειϊν που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι και χρθςιμοποιϊντασ 

ζνα ι περιςςότερα παραδείγματα, οι διαγωνιηόμενοι παρουςιάηουν κατά περίπτωςθ: 

• Ρεριγραφι προτεινόμενων ενεργειϊν (π.χ. είδοσ ενζργειασ, τεκμθρίωςθ πρόταςθσ, ςτοχοκζτθςθ 

κοινοφ, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ κάκε ενζργειασ, αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα και 

τρόποσ μζτρθςισ τθσ) λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ περιβαλλοντικισ τουσ διάςταςθσ και 

επίπτωςθσ. 

• Ενδεικτικζσ δθμιουργικζσ προτάςεισ (π.χ. διαφθμιςτικό μινυμα, ζντυπο κλπ). 

• Τρόπο υποςτιριξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

• Ρεριγραφι παραδοτζων ανά ενζργεια. 

  

 (Γ) – ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΟΥ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΦΟΕΑ 

Θ  Ενότθτα «Οργάνωςθ και λειτουργία του Οικονομικοφ Φορζα» περιλαμβάνει  τθν  αναλυτικι  

περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα λάβουν μζροσ ςτθν υλοποίθςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (Ομάδα Ζργου). 

• Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου υλοποίθςθσ του ζργου, τθσ ςυμμετοχισ των ςτελεχϊν του 

διαγωνιηόμενου ςε επίπεδο αρμοδιοτιτων κάκε ενόσ τοφτων ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξειδίκευςθ 

και τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ.     

• Κρίςιμεσ παραμζτρουσ επιτυχίασ, τρόπο και μζςα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ, απαιτιςεων 

και αναγκϊν του προγράμματοσ δθμοςιότθτασ. 

(ΛΛ)  Συνοπτικι παρουςίαςθ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου και των κακθκόντων που προβλζπεται να 

αναλάβουν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ρεριγραφι τθσ Οργανωτικισ Δομισ τθσ Ομάδασ Ζργου, 

ςυνοδευόμενθ από ςχθματικό διάγραμμα (Οργανόγραμμα) όπου κα εμφανίηονται τα δομικά ςτοιχεία 

του οργανογράμματοσ (π.χ. υπεφκυνοσ ζργου, κφριεσ/παραγωγικζσ και υποςτθρικτικζσ μονάδεσ 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κ.λπ.), οι ςυνδζςεισ αυτϊν και θ ιεραρχικι τουσ εξάρτθςθ. Ανάλυςθ και 

τεκμθρίωςθ προτεινόμενων ανκρϊπινων πόρων προκειμζνου να αποδειχκεί θ δυνατότθτα παροχισ 

των ηθτοφμενων από τθν διακιρυξθ υπθρεςιϊν. 

Ο Ρίνακασ τθσ ομάδασ ζργου πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον πίνακα του Υποδείγματοσ 3, 

Ραράρτθμα IΙΙ τθσ παροφςθσ. 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 

 

 

                                          Σελίδα 46  

Για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ βιογραφικϊν ςθμειωμάτων όπου να 

αναφζρει τουσ τίτλουσ ςπουδϊν του και ότι πλθροφν τθν ηθτοφμενθ εμπειρία κατά το άρκρο 2.2.6 

κακϊσ και τουσ τίτλουσ ςπουδϊν όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου από τα οποία να 

αποδεικνφονται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα 

επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία τουσ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ που αναλαμβάνουν όπωσ 

προκφπτει από το ρόλο που προτείνεται να ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα Ζργου. Τα βιογραφικά 

ςθμειϊματα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από Υπεφκυνθ Διλωςθ Αποδοχισ τθσ Συμμετοχισ τουσ 

ςτθν Ομάδα Ζργου και ότι τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτο βιογραφικό τουσ είναι αλθκι, επίςθσ 

ότι για όλο το διάςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τα βιογραφικά ςθμειϊματα κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IΙΙ 

τθσ παροφςασ. 

Τζλοσ απαιτείται να υποβλθκεί μία Υπεφκυνθ Διλωςθ του διαγωνιηομζνου με τθν οποία να 

δθλϊνονται τα ονόματα των μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ που ανικουν ςε αυτόν.   

Στθν περίπτωςθ που θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ προςϊπων, για τθ βακμολόγθςθ ςτα 

ςχετικά κριτιρια λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ ο τρόποσ και ο βακμόσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ ενόσ 

εκάςτου των μελϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ. Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά να περιγράφεται 

ςαφϊσ το είδοσ, ο τρόποσ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ςτθν υλοποίθςθ του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει αυςτθρά υπόψθ του τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»  

Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» πρζπει να περιζχει: 

α) Τθν οικονομικι προςφορά του ςυςτιματοσ, θ οποία ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 
αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 
ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι “pdf”, το οποίο υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται 
από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται.  

β) Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςε ξεχωριςτά θλεκτρονικά αρχεία ςε 

μορφι .pdf και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα, από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε περίπτωςθ 

φυςικοφ προςϊπου, ι το νόμιμο εκπρόςωπο ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου/ζνωςθσ. τα 

ζντυπα που εμφανίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV- ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΚΑΛ ΕΝΤΥΡΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ παροφςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ οικονομικι προςφορά κεωρείται 

ανυπόςτατθ και ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται. 
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Εφιςτάται θ προςοχι των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ τόςο τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ όςο και του Εντφπου τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε., ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο παρόν άρκρο. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

Οι τιμζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αφοροφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτο ςφνολο του 

προκθρυςςόμενου αντικειμζνου και δίδονται ςε ευρϊ.  

Θ υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο άρκρο 1.3. 

τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Στθν προςφορά περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ του Αναδόχου 

για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 

περιλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ (Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.λπ.) και 

του ςυνόλου των δαπανϊν αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Ρροςφορά ςτθν τιμι τθσ οποίασ αναφζρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατιςεισ και 

επιβαρφνςεισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ακόμα, προςφορά ςτθν οποία δεν δίδεται τιμι ςε ευρϊ ι 

δίδεται με ριτρα ςυναλλάγματοσ ι υπερβαίνει τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ κα απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 

κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με 

τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτο άρκρο 1.3. τθσ παροφςασ,  που 

κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 1.5 τθσ 

παροφςασ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 παρ. 1  του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  και τθν 
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παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ 

άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 

προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία 

περίπτωςθ θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζχουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 

υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 

τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου «Δικαιολογθτικα ςυμμετοχισ Τεχνικι 

Ρροςφορά»), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»,) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ των 

προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ 

δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου- Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ, διόρκωςθ, αποςαφινιςθ ι διευκρίνιςθ ι εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 

310 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1..1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 
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δ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με 

κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε 

ωσ μζλθ ενϊςεων,  

ςτ) θ οποία δεν καλφπτει το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

η) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

θ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

κ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

ι) θ οποία δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 310 

του ν. 4412/2016, ι κζτει όρουσ αναπροςαρμογισ αυτισ ι εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο τθσ προςφοράσ, πλθν του θλεκτρονικοφ 

αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ, 

ια) τθσ οποίασ οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ και ο διαγωνιηόμενοσ δεν παρζχει 

επαρκι αιτιολόγθςθ προσ τοφτο, μετά τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 3.1.1 τθσ παροφςασ, 

ιβ) λόγω παράβαςθσ οποιουδιποτε άλλου όρου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ο οποίοσ τίκεται επί ποινι 

αποκλειςμοφ, κακϊσ και για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο, ο οποίοσ απορρζει από αυτιν. 

ιγ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 

προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 

2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. -2.2.8.( περί κριτθρίων επιλογισ), 

ιδ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί 

ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ 

απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ορίηεται θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα είναι 

υπεφκυνθ να εξετάηει και να γνωμοδοτεί για όλα τα ςτάδια του Διαγωνιςμοφ, από τθν αποςφράγιςθ 

των προςφορϊν ζωσ τθν γνωμοδότθςθ για τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ 

και γενικότερα να αξιολογεί και γνωμοδοτεί για κάκε κζμα που κα ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων 

γνωμοδοτιςεων επί κεμάτων που κα ανακφψουν κατά τθν εξζταςθ τυχόν προςφυγϊν από τθν Αρχι 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.). 

Θ αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει με τθ διαδικαςία που αναλφεται 

ςτθ ςυνζχεια. 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» τθν 14θ Λουλίου και ϊρα 11:00 π.μ.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που κα ορίςει θ ΑΤΤΛΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ. 

Σε κάκε ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα 
μόνο ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ. 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. διατθροφν το δικαίωμα, κατά τθν κρίςθ 

τουσ και τθρϊντασ τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, να καλζςουν με κάκε πρόςφορο 

μζςο και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τουσ προςφζροντεσ όταν οι 

πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι 

λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 

υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 

τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι 

(20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 310 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται 

αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι 

αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ 

χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω 

ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν 

γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.   
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Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ που κα υποβάλουν, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ι ςε 
ζντυπθ μορφι, ελλιπι ςτοιχεία για τα οποία θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ηθτιςει ςυμπλθρϊςεισ-
διευκρινίςεισ και δεν κα δοκοφν ι κα δοκοφν ελλιπείσ, αποκλείονται τθσ ςυμμετοχισ τουσ από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 302 του ν.4412/2016. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του 

πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 

απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν 

ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 

των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ 

ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ 

βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν κακϊσ και για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 

προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 

και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 

2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ 

προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 302 του ν. 
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4412/2016 όπωσ ιςχφει, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν 

ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, οι φάκελοι των 

οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα τουσ κοινοποιθκεί. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 

αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά 

κατάταξθσ με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 

απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Πταν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ, τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ δεν 

ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ και δεν υποβάλλει εξθγιςεισ, θ 

προςφορά του απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι και καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 313 του Ν. 4412/16. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ 

προςφοράσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 

που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ 

και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό κατάταξθσ των 

προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 

ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο 103 του ν. 4412/16 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 

δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ 

προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ . 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 

εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.  
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Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.  

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 

και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ (εκτόσ από τα αποδεικτικά τθσ παρ. Β.4 (β) του άρκρου 2.2.9.2, τα οποία 

απαιτείται να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά), ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι 

των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 

αυτόν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςε μορφι θλεκτρονικϊν 

αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 

εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ από τον οικονομικό φορζα, προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα 

ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 

αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία 

και δικαιολογθτικά που απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι 

αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Τα ανωτζρω ζγγραφα ςε ζντυπθ μορφι, κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι 

τισ 15:00, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», ο οποίοσ 

ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικι επιςτολι εκτόσ φακζλου (προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί κατά τθν 

άφιξι του). 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 310 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για παράταςθ τθσ ωσ 

άνω προκεςμίασ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 

ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ παρατείνει τθν προκεςμία 
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υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ 

αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν 

προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 310 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται.  

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ 

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

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, 

εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 

όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 

ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 

ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 

τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 

κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
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3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 

απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ 

αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κοινοποιεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 

οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, 

ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των 

προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του 

προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». 

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ 

των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ 

ανωτζρω απόφαςθσ.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 

αποκλειςτεί οριςτικά,  

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 

ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται,  

και 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν.4412/2016, 

ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 

ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προςκαλεί τον 

ανάδοχο μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου με το τζςςερα τοισ εκατό 

(4%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, (βλ. άρκρο 4.1.). Θ ςφμβαςθ κεωρείται 

ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. Ρροσ 

αποφυγιν κακυςτεριςεων  αντίγραφο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ υποβάλλεται πζντε (5) θμζρεσ πριν 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  για ζλεγχο ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΕΟ Α.Ε. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό 

χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 

τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, 

ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι 

επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 

εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων 

ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να 

εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 

197 και 198 ΑΚ. 

Θ ςφμβαςθ υπογράφεται, από πλευράσ Αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ 

ανάκεςθσ εκπρόςωπο του Διαγωνιηομζνου, εφόςον είναι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο, ο 

οποίοσ μονογράφει και ςφραγίηει επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν. Θ ςφμβαςθ επί 

ενϊςεων υπογράφεται από τον Νόμιμο Κοινό Εκπρόςωπο που ορίςκθκε κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ, εφόςον είναι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, επίςθσ, να ορίςει με απόφαςθ του αρμόδιου καταςτατικοφ του οργάνου τον 

εκπρόςωπό του για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ απόφαςθ διοριςμοφ κα ςυνοδεφεται και από 

διλωςθ αποδοχισ του εκπροςϊπου.  

Ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου και θ διλωςθ αποδοχισ πρζπει να είναι χωρίσ αίρεςθ ι όρουσ και να 

εκτείνεται ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ (π.χ. είςπραξθ πλθρωμϊν, 

υποβολι λογαριαςμϊν, λιψθ εντολϊν, ανταλλαγι αλλθλογραφίασ, παραλαβι εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

κλπ). 
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Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει επίςθσ πριν τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να 

υποβάλει Συμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ τθσ Κοινοπραξίασ όπου κα αναφζρονται υποχρεωτικά: 

α) θ αποδοχι για τθν από κοινοφ ςυμμετοχι ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ ςτθν κοινοπραξία.  

β) θ από κοινοφ, αλλθλζγγυα και αδιαίρετα ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ 

ζναντι τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για κάκε κζμα ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 

γ) τον οριςμό φυςικοφ προςϊπου ωσ κοινοφ εκπροςϊπου τθσ κοινοπραξίασ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε. κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

δ) Ο διοριςμόσ του μζλουσ με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν κοινοπραξία ωσ leader, το 

οποίο κα ζχει τθν ανζκκλθτθ εντολι και πλθρεξουςιότθτα των υπολοίπων μελϊν να εκπροςωπεί 

τθν κοινοπραξία και να δεςμεφει τουσ κοινοπρακτοφντεσ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και γενικότερα να ενεργεί και να δθλϊνει κάκε τι απαραίτθτο για 

τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Από το μζλοσ αυτό (leader) κα προζρχεται και το φυςικό πρόςωπο 

που κα οριςκεί ωσ εκπρόςωποσ τθσ κοινοπραξίασ απζναντι ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και ο 

Αναπλθρωτισ του. 

Θ ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ κα ςυνοδεφεται από δθλϊςεισ αποδοχισ 

του διοριςμοφ τουσ από τον εκπρόςωπο και από τον αναπλθρωτι του. Ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου 

και του αναπλθρωτι του και οι δθλϊςεισ αποδοχισ πρζπει να είναι χωρίσ αίρεςθ ι όρουσ και να 

εκτείνονται ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ (π.χ. είςπραξθ πλθρωμϊν 

υποβολι λογαριαςμϊν, λιψθ εντολϊν, ανταλλαγι αλλθλογραφίασ, παραλαβι εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

κλπ). 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., διζπονται από τισ 

διατάξεισ του Βιβλίου IV, «ΕΝΝΟΜΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (άρκρα 

345 ζωσ 374) του Ν. 4412/16, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

3.5.1 Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. και μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ ματαιϊνει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω 
απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι λόγω αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων 
ςφμφωνα με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 ι 
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β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα 
ςτθν προκεςμία που ορίηεται. 

3.5.2 Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

α) Για παράτυπθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το 

αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ. 

β)  Εάν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ 

άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

γ)  Αν λόγω ανωτζρα βίασ δεν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

δ)  Εάν θ προςφορά κρικεί μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ, μετά από ειδικι αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. 

ε)  Εάν λιξει θ ιςχφσ των προςφορϊν και οι διαγωνιηόμενοι δεν δεχτοφν να τισ παρατείνουν. 

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

3.5.3 Εάν διαπιςτωκοφν λάκθ ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε φάςθ τθσ διαδικαςίασ, μετά από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, μπορεί να ακυρωκεί μερικά θ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ και, ι να 

αναμορφωκεί ανάλογα το αποτζλεςμα του από το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ι να αποφαςιςκεί από 

το ίδιο το Δ.Σ. θ επανάλθψθ του Διαγωνιςμοφ από το ςθμείο που ζγινε το λάκοσ ι θ παράλειψθ. 

3.5.4 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προβλζψεισ του άρκρου 317 του Ν.4412/2016. 

3.5.5 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, όςοι είχαν ςυμμετάςχει ςε αυτόν, δεν ζχουν 

δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο. 
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και θ οποία 

κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 

τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο 

τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα ΙΙ, Υπόδειγμα 2 τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 
ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι γενικοί όροι για τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.1.5 

τθσ παροφςασ. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. Αρμόδια είναι 

αποκλειςτικά τα δικαςτιρια  τθσ Ακινασ που κα εφαρμόηουν το ελλθνικό Δίκαιο.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 

εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 
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και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 

Ν.4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 

αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

   

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1  Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 

εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2  Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε.  το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 

άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 

ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 

υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθν 

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, αντικακίςταται 

από νζο υπεργολάβο με ικανότθτεσ που καλφπτουν τουλάχιςτον τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ ωσ 

προσ τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςτθν οποία ςτθρίχκθκε. Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει 

προσ ζγκριςθ ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τα ζγγραφα που πιςτοποιοφν τισ ικανότθτεσ του νζου 

υπεργολάβου και θ αρμόδια Επιτροπι γνωμοδοτεί προσ τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για το κζμα αυτό. 

4.4.3 Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 

αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 

παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό 

(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για 

τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 

του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Επίβλεψθσ, θ οποία κα οριςκεί με Απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ..  

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1  Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 

του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.6.2 Σε κάκε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, οφείλεται ςτον Ανάδοχο μόνο θ αμοιβι που αντιςτοιχεί 

ςτα είδθ που παραςχζκθκαν ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, ενϊ κάκε άλλθ αξίωςθ του Αναδόχου για είδθ 

που δεν ζχουν παραςχεκεί ι που δεν είναι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ όπωσ και για κετικζσ ι αποκετικζσ 

ηθμίεσ, ρθτά αποκλείεται. Από τθν οφειλόμενθ ςτον Ανάδοχο αμοιβι παρακρατοφνται τυχόν 

οικονομικζσ απαιτιςεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., όπωσ αυτζσ προβλζπονται από τθ Σφμβαςθ. 

Καταπίπτει επίςθσ ςε όφελοσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, 

μερικϊσ ι ολικϊσ κατά περίπτωςθ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1 Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιείται ωσ ακολοφκωσ: 

Θ πλθρωμι του παραδοτζου Ρ1 κα πραγματοποιθκεί βάςει του ακόλουκου πίνακα 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ Θμερομθνία 
Ραράδοςθσ 

ΡΟΣΟ 

Ρ1: Ρροςδιοριςμόσ τθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ και Υποςτιριξθ τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε. κατά τθν 
εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ 

 Ρ1.1Ρροςδιοριςμόσ τθσ επικοινωνιακισ 
ςτρατθγικισ, εξειδίκευςθ του Σχεδίου Δράςεων 
Επικοινωνίασ, με ποςοςτό  

Εντόσ ενόσ (1) 
μινα από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ 

70% επί του κόςτουσ του 
Ρ1 τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ του 
αναδόχουσ 

 Ρ1.2 Υποςτιριξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  κατά 
τθν εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων 
Επικοινωνίασ και των προτεινομζνων ενεργειϊν 

Με τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν 
οριςτικι 
παραλαβι του 
ζργου 

30% επί του κόςτουσ του 
Ρ1 τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ του 
αναδόχουσ 

 

Για τα επιμζρουσ παραδοτζα Ρ2, Ρ3, Ρ4 και Ρ5 οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται τμθματικά ανά 

τρίμθνο παροχισ υπθρεςιϊν, ανάλογα με τισ παρεχόμενεσ ςτο διάςτθμα αυτό υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με 

τα προβλεπόμενα ςτο ςχζδιο δράςθσ που κα εγκρικεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., και όπωσ αυτό κα 

επικαιροποιείται κάκε φορά. 

Θ καταβολι τθσ αμοιβισ του αναδόχου κα γίνεται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ςχετικϊν 

υπθρεςιϊν και παραδοτζων ςτο χρονικό διάςτθμα αναφοράσ, τθ ςφνταξθ του «Ρρωτοκόλλου 

Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν Σφμβαςθσ» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και τθν φπαρξθ των 

αντίςτοιχων πιςτϊςεων. 

Θα καταβάλλεται το 100% τθσ αξίασ που αντιςτοιχεί ςτισ παραλθφκείςεσ υπθρεςίεσ και παραδοτζα, 

ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Συγκεκριμζνα μετά τθν ζγκριςθ των παραδοτζων ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα 

ακόλουκα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του: 

I.   Τιμολόγιο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου. 
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II.  Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

III. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, 

ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με Σφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 

(ΕΦΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν 

τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

IV.  Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Για τθν προβολι ςτα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, ζντυπα και ψθφιακά μεςα) ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προςκομίςει: 

 Αναλυτικό πρόγραμμα & χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ (Media Plan) 

 Αντίγραφα Τιμολογίων για τθλεόραςθ, ραδιόφωνα, ζντυπα (βάςθ νομοκεςίασ) 

 Αντίτυπα εφθμερίδων με καταχωριςεισ και screen Shots από τισ ιςτοςελίδεσ  

Θ πλθρωμι κα περιλαμβάνει το 100% των υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί. 

5.1.2 Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ι παροχι των 

υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ φψουσ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ για τθν κάλυψθ των 

λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία βαρφνει τον 

Ανάδοχο (άρκρο 4 του Ν. 4013/2011 όπωσ αυτό ιςχφει με τισ αλλαγζσ του Ν.4912/22).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται 

επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 

Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει με τισ αλλαγζσ του 

Ν.4912/22). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ χαρτοςιμου, που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, 

τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςυντάξεων 

επαγγελματιϊν, δθμοςίων ι άλλων φορζων. 
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Για τθν αμοιβι του Αναδόχου δεν προβλζπεται ανακεϊρθςθ τιμϊν.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1 Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Επίβλεψθσ τθσ ςφμβαςθσ: 

α) ςτθν περίπτωςθ που δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία 

που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, ςφμφωνα με τθν παρ.6 του άρκρου 316 του Ν. 

4412/16, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτο Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε., που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του 

ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) ςτθν περίπτωςθ που δεν παρείχε τισ υπθρεςίεσ ι δεν υπζβαλε τα παραδοτζα ι δεν 

προζβθ ςτθν αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 του Ν. 

4412/16, περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

επόμενθσ παραγράφου.  

Στθν ωσ άνω περίπτωςθ (γ), θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 

μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/16 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. 

Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ 

όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει 

χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Επίβλεψθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 

ακροιςτικά οι κυρϊςεισ ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 203 του Ν. 4412/16. 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν 

ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου 
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αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74 του Ν. 4412/16, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ 

φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 203 του Ν.4412/16.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 

επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. το δικαίωμα να κθρφξει τον 

ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

5.3 Γιοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 

των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ),, 6.4. 

(Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 

μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 

γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ 

κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται 

ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε 

φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ 

κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 

μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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5.4 Γικαζηική επίλσζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 

Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 

παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 

Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 του ν. 

4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται 

είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν 

αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 

τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6.  ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1 Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει τισ Υπθρεςίεσ τθσ Σφμβαςθσ υπό τθν επίβλεψθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. Θ 

επίβλεψθ αυτι αφορά τον ζλεγχο τιρθςθσ από τον Ανάδοχο των όρων τθσ Σφμβαςθσ και γενικότερα 

των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ 

ευκφνεσ του για τισ παραλείψεισ ι ςφάλματα κατά τθν εκτζλεςθ των Υπθρεςιϊν τθσ Σφμβαςθσ. Ο 

Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αρτιότθτα των Υπθρεςιϊν του. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει κάκε οδθγία και υπόδειξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε που 

απορρζει από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. Πλεσ οι οδθγίεσ κα δίνονται ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ, εκτόσ 

εάν λόγοι ταχφτθτασ και ανάγκθσ επιβάλλουν τθν παροχι των οδθγιϊν προφορικά. 

θτά ςυμφωνείται ότι θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα του ελζγχου τθσ ποιότθτασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να απαιτεί από τον Ανάδοχο τθν ςυμμόρφωςι του με τουσ κανόνεσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 Α) Το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε κα ορίςει με απόφαςι του αρμόδια Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τθ λιψθ των 

επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 

τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του 

άρκρου 337 του ν. 4412/2016, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 216 του Ν. 4412/16. 

Θ Διεφκυνςθ Επίβλεψθσ μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ.  

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με 

ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ 

και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Β) Επίςθσ, το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ορίςει Επιτροπι Ραραλαβισ, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, θ οποία κα είναι αρμόδια για όλα τα 

κζματα παραλαβισ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Συγκεκριμζνα, κα 

υλοποιεί τισ απαιτοφμενεσ οριςτικζσ παραλαβζσ, κα ςυντάςςει τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα οριςτικισ 

παραλαβισ και κα γνωμοδοτεί για τθν ζγκριςι τουσ κακϊσ και για τθν αποδζςμευςθ των εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν ςτο Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

Γ) Επίςθσ το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ορίςει Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, θ οποία κα είναι 

αρμόδια για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων ενςτάςεων και προςφυγϊν, που υποβάλλονται ενϊπιον 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 

 

 

                                          Σελίδα 68  

τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και τα μζλθ τθσ κα είναι διαφορετικά από τα μζλθ τθσ Διεφκυνςθσ Επίβλεψθσ 

και τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. 

Δ) Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν αίρει, οφτε μειϊνει τισ νόμιμεσ και ςυμβατικζσ 

ευκφνεσ του Αναδόχου και δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ του για παραλείψεισ ι ςφάλματα κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αρτιότθτα του αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε. που απορρζουν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και δίνονται για τθν άρτια, πλιρθ και 

εμπρόκεςμθ υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. 

Δεν υφίςταται ςχζςθ πρόςτιςθσ κατά το άρκρο 922 ΑΚ μεταξφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και του 

Αναδόχου.  

6.1.2. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο 

οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 

απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 

ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από 

τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο 

για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1 Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δζκα οκτϊ μινεσ (18) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

6.2.2 Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται 

ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, μετά τθν όποια 

παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων 

που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 

λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τα 

παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 

υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 

παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 

του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 
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6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1  Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του 

άρκρου 6.1. τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, 

θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 

καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, β) 

είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. Τα ανωτζρω 

εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει 

τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α)  Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει 

να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, 

θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 

παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β)  Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 

επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 220 του Ν44122/16.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 

2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 219 του Ν.4412/2016, κεωρείται ότι 

θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του Ν.4412/2016.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 

και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 

όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
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των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται 

για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ ι μζχρι τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ Ρράξθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ 

ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 

από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να 

αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

 

6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε 

υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.  ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ Αττικό Μετρό είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που διακζτει μακρά εμπειρία ςτουσ 

τομείσ του Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Μελετϊν Σκοπιμότθτασ, Χρθματοδότθςθσ, Μελζτθσ, Δθμοπράτθςθσ, 

Καταςκευισ και Διαχείριςθσ ζργων Αςτικϊν Σιδθροδρομικϊν Συςτθμάτων Μαηικισ Μεταφοράσ και 

ςυγκεκριμζνα ζργων Μετρό και Τραμ.  Θ Αττικό Μετρό Α.Ε. μπορεί να παρζχει Υπθρεςίεσ ςε δθμόςιεσ 

και ιδιωτικζσ εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

Οι τομείσ εξειδίκευςθσ τθσ Αττικό Μετρό καλφπτουν: 

Στρατθγικό Σχεδιαςμό Ζργων & Μελζτθ Σκοπιμότθτασ, Εκτίμθςθ κόςτουσ και χρθματοδότθςθ, Αιτιματα 

και δομι χρθματοδοτιςεων, Δομι και ςφναψθ ςυμβάςεων, Δθμοπρατιςεισ, Εκπόνθςθ Μελετϊν, 

Επίβλεψθ Καταςκευισ και Διαχείριςθ Ζργων, Διαχείριςθ Συςτθμάτων Διοίκθςθσ (Ροιότθτασ & 

Διαχειριςτικισ Επάρκειασ), Αςτικζσ Αναπλάςεισ με ςεβαςμό ςτο Ρεριβάλλον, Δοκιμζσ και Θζςθ ςε 

Λειτουργία των Δικτφων. 

H ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. είναι μια ςφγχρονθ εταιρεία με προςωπικό υψθλισ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ, θ 

οποία με υπεφκυνο ςχεδιαςμό και ςυςτθματικι δουλειά υλοποιεί εκτόσ των άλλων τθν ανάπτυξθ του 

δικτφου του Μετρό τθσ Ακινασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ.   

 

2.  ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

    Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε. 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά και εξίςου πολφπλοκα ζργα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ είναι θ καταςκευι Μετρό 

ςτθν Θεςςαλονίκθ (Βαςικό Ζργο και Επζκταςθ προσ Καλαμαριά).  

Είναι το μεγαλφτερο ςυγκοινωνιακό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό ζργο υποδομισ που 

καταςκευάηεται ςιμερα ςτθ χϊρα μασ, μία επζνδυςθ που για τισ δφο υπό καταςκευι γραμμζσ ξεπερνάει 

το 1,5 δις. ευρϊ. Θ ολοκλιρωςι του κα αναβακμίςει τθ Θεςςαλονίκθ ςε μια ςφγχρονθ ευρωπαϊκι πόλθ, 

αλλάηοντασ τθ μορφι του αςτικοφ τοπίου και βελτιϊνοντασ ριηικά τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν. 

Σφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε., το ζργο προβλζπεται να λειτουργιςει τζλθ  

του 2023. 

Το Μετρό Θεςςαλονίκθσ (Βαςικό Ζργο) ζχει μικοσ γραμμισ 9,6 χλμ., 13 ςφγχρονουσ ςτακμοφσ και ζνα 

Αμαξοςτάςιο, ςυνολικισ ζκταςθσ 55 ςτρεμμάτων, ςτθσ περιοχι τθσ Ρυλαίασ.  
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Ρροβλζπεται να ζχει 18 υπζρ-αυτόματουσ driverless ςυρμοφσ τελευταίασ τεχνολογίασ, πλιρωσ 

κλιματιηόμενουσ και ςυςτιματα αυτόματων κυρϊν επί των αποβάκρων κάκε ςτακμοφ για καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ και μζγιςτθ αςφάλεια του επιβατικοφ κοινοφ.  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του Βαςικοφ Ζργου και τθσ Επζκταςθσ προσ Καλαμαριά, αναμζνεται 

να εξυπθρετοφνται κακθμερινά 313.000 επιβάτεσ. Επιπροςκζτωσ, με τθ λειτουργία του ζργου ςτο 

ςφνολο του, κα κυκλοφοροφν κακθμερινά περίπου 57.000 ΙΧ οχιματα λιγότερα, επιφζροντασ αντίςτοιχα 

μείωςθ των ρφπων CO2 κατά 212 τόνουσ θμερθςίωσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ενςωματϊνοντασ ςτθν καταςκευι του τα πιο ςφγχρονα τεχνολογικά δεδομζνα ςε 

ςυνδυαςμό με τισ πιο απαιτθτικζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και λειτουργικότθτασ, το Μετρό τθσ 

Θεςςαλονίκθσ αναμφιςβιτθτα κα αποτελζςει το πιο ςφγχρονο Μετρό ςτθν Ευρϊπθ. 

Το Μάιο του 2009, το Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

προχϊρθςε ςτθ δθμοπράτθςθ τθσ πρϊτθσ επζκταςθσ του Μετρό προσ Καλαμαριά όπου τον Ιοφνιο του 

2013 υπζγραψε τθ ςχετικι ςφμβαςθ με τθν ανάδοχο εταιρεία.  

Το ζργο τθσ Επζκταςθσ προσ Καλαμαριά, το οποίο ιδθ βρίςκεται ςε προχωρθμζνθ φάςθ καταςκευισ, 

περιλαμβάνει 5 νζουσ Στακμοφσ (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετςοφ, Νζα Κρινθ και Μίκρα) με μικοσ 

υπόγειασ γραμμισ 4,78 χλμ.  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζκταςθσ προσ Καλαμαριά, αναμζνεται να εξυπθρετοφνται κακθμερινά 63.000 

επιβάτεσ, να κυκλοφοροφν κακθμερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχιματα λιγότερα, επιφζροντασ αντίςτοιχα 

μείωςθ των ρφπων CO2 κατά 43 τόνουσ θμερθςίωσ, ενϊ θ απόςταςθ από το Στακμό τθσ Μίκρασ μζχρι το 

κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ αναμζνεται να καλφπτεται ςε μόλισ 15 λεπτά.  

Το ζργο αυτό πρόκειται ν’ αναβακμίςει ςυγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Διμο Καλαμαριάσ, 

βελτιϊνοντασ αιςκθτά τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν. 

Ραράλλθλα ςε ςτάδιο μελζτθσ βρίςκεται και θ επζκταςθ προσ Σταυροφπολθ. Ζτςι, κα δθμιουργθκεί ζνα 

πλιρεσ δίκτυο Μετρό ςτθν Θεςςαλονίκθ, το οποίο κα μεταμορφϊςει ςυγκοινωνιακά τθ ηωι τθσ πόλθσ. 

 

3.  ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκπόνθςθ αναλυτικοφ 

Επικοινωνιακοφ Σχεδίου Δράςεων, με τεκμθριωμζνθ τθν αποτελεςματικότθτα των προτάςεων ςε ςχζςθ 

με τισ ομάδεσ κοινοφ ςτόχου (targets groups), βάςει του οποίου κα υλοποιθκεί θ επικοινωνιακι 

ςτρατθγικι ςχετικά με τθν καταςκευι τθσ Βαςικισ Γραμμισ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ και τθσ 

επζκταςθσ προσ Καλαμαριά.  

Το αντικείμενο κα περιλαμβάνει ενδεικτικά τον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ ςυμβουλευτικι 

υποςτιριξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ επικοινωνίασ, προβολισ και διαφιμιςθσ(δράςεων 

δθμοςιότθτασ και διαφθμιςτικισ προβολισ ςτα ΜΜΕ) για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ όπωσ παρουςιάςτθκαν αναλυτικά παραπάνω. 

 Ριο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ κα υλοποιιςει τα εξισ: 
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Δράςθ 1: Ρροςδιοριςμόσ τθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ και Υποςτιριξθ τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε. 
κατά τθν εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων 

Ρ1.1: Ρροςδιοριςμόσ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ, εξειδίκευςθ του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ  

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ 

τθν Ρροςφορά του και ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., να υποβάλει: 

1. τθν κατάρτιςθ, εξειδίκευςθ και εφαρμογι ενόσ Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ χρονικά 

κατανεμθμζνου και κοςτολογθμζνου, με τεκμθριωμζνθ τθν αποτελεςματικότθτα των προτάςεων 

ςε ςχζςθ με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ και τισ ομάδεσ κοινοφ - ςτόχου (target groups)του 

υπό ανάκεςθ ζργου 

2. το Ρλάνο Ψθφιακϊν και άλλων Μζςων (Media Plan) ανά κατθγορία Μζςων βάςει ΡΔ 261/97 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

3. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Αττικό 

Μετρό Α.Ε., βάςει τθσ πορείασ του Ζργου 

Ενδεικτικά αναφζρονται θ παραγωγι τθλεοπτικοφ ςποτ, ραδιοφωνικοφ ςποτ, θ αγορά χϊρου και 

χρόνου ςτα ΜΜΕ και ςε θλεκτρονικά μζςα, θ διαχείριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και 

διάφορεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ για το υπό ανάκεςθ ζργο. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να επίςθσ να 

υποβάλει προτάςεισ για το slogan κακϊσ και για τα κείμενα και τα δθμιουργικά που κα το 

εμπλουτίηουν.  

Θ Επικοινωνιακι Στρατθγικι και το Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ ζχουν ορίηοντα υλοποίθςθσ τουσ 

δζκα οκτϊ (18) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το Επικοινωνιακό Σχζδιο Δράςεων κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

 Σχεδιαςμόσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ 

 Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ ςε ΜΜΕ 

 Σχεδιαςμό και παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

 Σχεδιαςμό και εφαρμογι εκςτρατειϊν προβολισ και δθμοςιότθτασ για τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ ςε θλεκτρονικά μζςα.  

 Λοιπζσ επικοινωνιακζσ ενζργειεσ αναλόγωσ των απαιτιςεων ςτθν εκτζλεςθ των ζργων τθσ ΑΜ. 

 

Κατά τθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ, κα πρζπει να τθρθκοφν τα 

παρακάτω: 

 Κακαρότθτα των ςτόχων και ςαφινεια του επικοινωνιακοφ «μίγματοσ» που κα εφαρμοςκεί 

 Ομοιογζνεια, αλλθλουχία και ςυντονιςμόσ μεταξφ των προτεινομζνων ενεργειϊν 

 Χριςθ ςτακερϊν εικαςτικϊν και ρθτορικϊν ςτοιχείων και μθνυμάτων 

 Σφνδεςθ με τθ ςφγχρονθ κοινωνικι και οικονομικι πραγματικότθτα τθσ χϊρασ 

 Αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν τθσ επικοινωνίασ και τθσ πλθροφόρθςθσ  
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Το Ρλάνο Μζςων Επικοινωνίασ κα υποβλθκεί ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. από τον Ανάδοχο για ζγκριςθ, 

ϊςτε να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ/αλλαγζσ/διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκεί ςτθν τελικι 

μορφι του. 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει για κάκε ενζργεια αναλυτικι πρόταςθ για το περιεχόμενο, το ςτόχο, το χρόνο, 

το κοινό – ςτόχο, τισ προδιαγραφζσ, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίθςθσ, τθ ςφνδεςθ με τουσ γενικοφσ 

και ειδικοφσ ςτόχουσ των δράςεων επικοινωνίασ, κακϊσ και τθν αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ ενζργειασ μετροφμενθ με ποςοτικοποιθμζνα κριτιρια. Για κάκε πρόταςθ ο Ανάδοχοσ 

κα αναγράφει και το κόςτοσ τθσ ενζργειασ βάςει τθσ οικονομικισ του προςφοράσ προσ ζγκριςθ από 

τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

Κακϊσ θ υλοποίθςθ των ενεργειϊν τθσ Στρατθγικισ Επικοινωνίασ κακορίηεται κατά τθν κατάρτιςθ ι τθν 

ανακεϊρθςι τθσ, αλλά εξειδικεφεται κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ τελευταία εγκρίνει κάκε φορά τισ ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο, 

ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που υποβάλλονται από αυτόν.  

Θ επικαιροποίθςθ και θ ανακατανομι του προχπολογιςμοφ των επιμζρουσ ενεργειϊν – όπου 
απαιτείται - κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο με τθν ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

 

Ρ1.2: Υποςτιριξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά τθν εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ και 

των προτεινόμενων ενεργειϊν 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει να παράςχει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και τα εξισ:  

  Αξιολόγθςθ, τεκμθρίωςθ, απολογιςμό ενεργειϊν, ςφνταξθ εκκζςεων/αναφορϊν προόδου του 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Ζργου, κακϊσ και τελικισ/απολογιςτικισ Ζκκεςθσ 

Υλοποίθςθσ τθσ Στρατθγικισ επικοινωνίασ. 

  Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο του Ζργου όπου κρίνεται απαραίτθτο από τθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

  Τακτικι ενθμζρωςθ για τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ Στρατθγικισ Επικοινωνίασ και προςκόμιςθ -

εφόςον κρικεί αναγκαίο- των απαιτοφμενων αποδεικτικϊν ςτοιχείων υλοποίθςθσ των επιμζρουσ 

ενεργειϊν.  

  Ανακεϊρθςθ και επικαιροποίθςθ των δράςεων ςτισ περιπτϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα 

τροποποιιςεισ τθσ Στρατθγικισ ι εάν παρατθροφνται αποκλίςεισ από τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ, κακϊσ 

και για οποιοδιποτε άλλο λόγο κρίνει αιτιολογθμζνα θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

  Τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε. για κάκε ηιτθμα που προκφπτει από τθ ςυναφκείςα 

Σφμβαςθ. 

  Συμβουλευτικι υποςτιριξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςε κζματα επικοινωνίασ 
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Στθν περίπτωςθ που θ υλοποίθςθ μιασ από τισ παραπάνω ενζργειεσ αναλαμβάνεται από τρίτουσ ι 

υπεργολάβουσ, θ αμοιβι ςε αυτοφσ καταβάλλεται από τον Ανάδοχο. Τα ςχετικά τιμολόγια και 

αποδεικτικά  (ςτα οποία πρζπει να αναφζρεται το όνομα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.) ςυνοδεφουν το 

αντίςτοιχο τιμολόγιο που κάκε φορά εκδίδεται από τον Ανάδοχο κατά τθν πλθρωμι του από τθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε..  Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι των τρίτων. 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα, ςτο πλαίςιο του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του Ζργου, 

να ηθτιςει από τον Ανάδοχο και τοφτοσ να εκτελζςει τθν, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι του, επικαιροποίθςθ 

τθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ ι/και του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ. Επίςθσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε. δφναται να προβαίνει ςε τροποποιιςεισ, ανακεωριςεισ κακϊσ και ςτον επαναπροςδιοριςμό και 

τθν τεκμθρίωςθ του χρόνου υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ 

ανάλογα με τθν πορεία των ζργων που υποςτθρίηονται επικοινωνιακά, οι οποίεσ κα γνωςτοποιοφνται 

ςτον Ανάδοχο.  Αντίςτοιχεσ μεταβολζσ, μπορεί να προτείνει και ο Ανάδοχοσ, οι οποίεσ όμωσ κα 

τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει για κάκε ενζργεια αναλυτικι πρόταςθ για το περιεχόμενο, το ςτόχο, το χρόνο, 

το κοινό - ςτόχο, τισ προδιαγραφζσ, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίθςθσ, τθ ςφνδεςθ με τουσ γενικοφσ 

και ειδικοφσ ςτόχουσ των δράςεων επικοινωνίασ κακϊσ και τθν αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ ενζργειασ μετροφμενθ με ποςοτικοποιθμζνα κριτιρια. Επίςθσ, κα υποβάλει αναλυτικι 

τεκμθριωμζνθ πρόταςθ Ρλάνου Δθμοςιότθτασ (media plan) με αναφορά ςτθν ανάλυςθ του 

προχπολογιςμοφ (budget break down), ςτθν επιλογι των μζςων, του χρόνου, τθσ προβλεπόμενθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθν επιτυγχανόμενθ ζκπτωςθ ανά μζςο, επί των επίςθμων τιμοκαταλόγων 

των μζςων και επ’ ωφελεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα εγκρίνει κάκε φορά τισ 

ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που υποβάλλονται από 

αυτόν. 

 

Δράςθ 2: Υλοποίθςθ Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ  (Δθμιουργικζσ προτάςεισ και παραγωγι 

οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και θλεκτρονικϊν ενθμερωτικϊν εργαλείων) 

Ρ2: Δθμιουργικζσ προτάςεισ και παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και θλεκτρονικϊν ενθμερωτικϊν 

εργαλείων 

Στόχοσ τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ παραγωγι του ςυνόλου του διαφθμιςτικοφ υλικοφ. Ο αρικμόσ, 

το περιεχόμενο και τα επιμζρουσ τεχνικά χαρακτθριςτικά των τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν spots και 

του ψθφιακοφ προωκθτικοφ υλικοφ κα οριςτικοποιθκοφν μετά από ζγκριςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των 

ενεργειϊν που κα περιλαμβάνονται ςτο εφαρμοςτζο Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ. Σθμειϊνεται ότι 

κάκε προτεινόμενθ ενζργεια κα υποβάλλεται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με τθ μορφι προτάςεωσ και κα 

τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Ωσ κατθγορίεσ ενεργειϊν αναφζρονται: οι δθμιουργικζσ 

προτάςεισ, θ παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και θλεκτρονικϊν ενθμερωτικϊν εργαλείων. 
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Σε ότι αφορά ςτισ παραγωγζσ ακολουκείται θ διαδικαςία ζγκριςθσ και ανάκεςθσ που περιγράφεται για 

τισ Ρροωκθτικζσ Ενζργειεσ παρακάτω. 

Ενδεικτικά αναφζρονται: 

 Τθλεοπτικά ςποτ (TVC) 

 αδιοφωνικά ςποτ 

 Viral video 

 Ψθφιακά banners 

 Λοιπό ψθφιακό προωκθτικό υλικό 

Κατ’ ελάχιςτον κα πρζπει να τθρθκοφν οι εξισ προδιαγραφζσ: 

Σκθνοκετικι ςφλλθψθ, επιμζλεια τελειοποίθςθ ςεναρίου (storyboard),  γυρίςματα  ςε  

διαφορετικά ςθμεία ανάλογα με τισ ανάγκεσ των ςεναρίων, επιμζλεια τίτλων, πλθροφοριακοφ και 

εικαςτικοφ υλικοφ, επιμζλεια μουςικισ επζνδυςθσ, επίβλεψθ παραγωγισ, γενικά ζξοδα, δικαιϊματα, 

postproduction, μοντάη, τελικι κόπια:  

Θ επιλογι των κεματικϊν κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε 

Τα videos που κα δθμιουργθκοφν κα δφναται να αξιοποιθκοφν από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςε ΜΜΕ, 

Social Media, ψθφιακζσ καμπάνιεσ, ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και δθμοςίων ςχζςεων. Το τελικό 

παραδοτζο αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., το οποίο αυτι ζχει το δικαίωµα να 

επαναχρθςιµοποιιςει για αόριςτο χρονικό διάςτθμα και για χριςεισ που αναφζρονται ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. Το παραδοτζο αυτό παραδίδεται ςτθν Αττικό Μετρό Α.Ε. από τον Ανάδοχο 

κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ςφµφωνα µε το ςυµβατικό χρονοδιάγραµµά του, αλλά και 

κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφµβαςθσ. Τα περιουςιακά δικαιϊματα του 

παραδοτζου αυτοφ, ρθτϊσ εκχωροφνται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ 

αµοιβισ πζραν τθσ προβλεπόµενθσ ςτθ Σφµβαςθ.  

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΓΛΑ ΤΑ VIDEO: 

Τα video κα ςυνοδεφονται από παρουςίαςθ (ι/ και ςε μορφι υπότιτλων). Θα ζχουν μοντζρνα 

εικαςτικι και κα ζχουν υποςτεί ςφγχρονθ τεχνικι επεξεργαςία. Το κακζνα από τα παραπάνω video κα 

παραδοκεί με τίτλο, metadata και tags .  

Οι λιψεισ κινοφμενθσ εικόνασ (video) και θ επεξεργαςία, κα γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω 

τεχνικά κριτιρια και προχποκζςεισ:  

 Ανάλυςθ 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ι3840 x 2160  pixels  

 Τεχνικζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν: video, timelapse, hyperlapse, λιψεισ με drone.  

 Τεχνικι αρτιότθτα εκτζλεςθσ των λιψεων κινοφμενθσ εικόνασ (video) 

 Οι βιντεοκάμερεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα πρζπει να είναι 

τελευταίασ τεχνολογίασ και εξζχουςασ απόδοςθσ ϊςτε να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ δράςθσ και 

να εξαςφαλίηουν τθν άρτια και ολοκλθρωμζνθ απόδοςθ του αποτελζςματοσ 
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 Μοντάη, γραφικζσ εκτελζςεισ 

 Μουςικζσ επενδφςεισ ελεφκερεσ πνευματικϊν δικαιωμάτων, Συγγραφι πρωτότυπου ςεναρίου – 

αφθγιματοσ ι υποτίτλων των video. Το ςενάριο κα ςτθρίηεται ςε επιςτθμονικά τεκμθριωμζνα 

ςτοιχεία και κα ζχει υποςτεί τθν κατάλλθλθ γλωςςικι επιμζλεια 

 Ραρουςίαςθ και ζγκριςθ του ςεναρίου από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. πριν το τελικό μοντάη 

 Ψθφιακό master ςε ςκλθρό δίςκο high definition αςυμπίεςτο όπου κα περιλαμβάνεται επίςθσ 

ζκδοςθ χωρίσ ςπικάη για μελλοντικι μεταγλϊττιςθ 

 Συμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020. 

Ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθφκεί ςχετικά με τθν τιρθςθ και τθν εφαρμογι των όςων ορίηονται 

αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ των ατόμων με αναπθρία ςτθν πλθροφόρθςθ και 

επικοινωνία 

 Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν διεκπεραίωςθ των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθν εξαςφάλιςθ άδειασ, 

για τθν πραγματοποίθςθ των λιψεων. 

 Θ καλλιτεχνικι και τεχνικι επιμζλεια τθσ όλθσ παραγωγισ (ςκθνοκεςία, επιλογι των χϊρων ςτουσ 

οποίουσ κα πραγματοποιοφνται τα γυρίςματα τθσ παραγωγισ κλπ. ) αποτελεί ευκφνθ και επιλογι του 

Αναδόχου, που λαμβάνει υπόψθ του τισ  κατευκυντιριεσ γραμμζσ όπωσ αυτζσ ζχουν δοκεί από τθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δικαιοφται να υποδείξει ςτον Ανάδοχο βελτιϊςεισ ι 

τροποποιιςεισ ωσ προσ τθν καλλιτεχνικι και τεχνικι επιμζλεια τθσ παραγωγισ (π.χ. αλλαγι, 

αντικατάςταςθ πλάνων, διόρκωςθ ι αλλαγι τθσ δομισ και του κειμζνου κ.λ.π.), τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ενςωματϊςει, προκειμζνου να προκφψει το τελικό παραδοτζο. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να βρίςκεται ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Αττικό Μετρό Α.Ε. κατά τθν υλοποίθςθ των 

βίντεο, ϊςτε να λαμβάνει περαιτζρω κατευκφνςεισ, οδθγίεσ και διευκρινίςεισ. 

 Για κάκε ζνα από τα ψθφιακά βίντεο, κα κατατεκεί από τον ανάδοχο, προ τθσ υλοποίθςθσ πλιρεσ 

concept, ςκθνοκετικι προςζγγιςθ και storyboard, τα οποία κα ελεγχκοφν από τθν Αττικό Μετρό Α.Ε.. 

Για τα είδθ δαπανϊν δθμιουργικοφ που δεν περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο και που κα χρειαςτεί 

κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο, το κόςτοσ κα προκφπτει φςτερα 

από ςχετικι πρόταςθ και αποδοχι τθσ από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

Εφόςον θ ενζργεια πραγματοποιείται από τρίτουσ, θ αμοιβι του Αναδόχου κα υπολογίηεται ωσ 

ποςοςτό (%) ςτο τελικό κόςτοσ.  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει για κάκε ενζργεια αναλυτικι πρόταςθ για το περιεχόμενο, το ςτόχο, το χρόνο, 

το κοινό - ςτόχο, τισ προδιαγραφζσ, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίθςθσ, τθ ςφνδεςθ με τουσ γενικοφσ 

και ειδικοφσ ςτόχουσ των δράςεων επικοινωνίασ κακϊσ και τθν αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ ενζργειασ μετροφμενθ με ποςοτικοποιθμζνα κριτιρια. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα 

εγκρίνει κάκε φορά τισ ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που 

υποβάλλονται από αυτόν. 
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Σθμειϊνεται ότι τα προςχζδια των δθμιουργικϊν εργαςιϊν που υποβάλλονται προσ ζγκριςθ ςτθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν χρεϊνονται. 

 

Δράςθ 3: Εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ζντυπα 

μζςα, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ) 

 

Ρ3: Εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ζντυπα μζςα, 

ραδιόφωνο, τθλεόραςθ) 

Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει το Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ 

(MediaPlan), κάνοντασ ςυνδυαςτικι χριςθ αποτελεςματικϊν Μζςων. 

Το Media Plan κα πρζπει να:  

 είναι χρονικά κατανεμθμζνο και με ποςοςτιαία κατανομι των ενεργειϊν  

 επιτυγχάνει το καλφτερο δυνατό media mix διατθρϊντασ το κόςτοσ ςε επικυμθτά επίπεδα  

 διακζτει τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ των μζςων ι του τόπου (ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια) και 

τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ  

 ςτοχεφει ςε επιλεγμζνεσ αγορζσ-ςτόχουσ και περιγράφει τον τρόπο επιλογισ και προςζγγιςθσ 

των ομάδων-ςτόχου  

 διακζτει τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ του χρόνου και τθσ διάρκειασ προβολισ 

 περιζχει ανάλυςθ των εργαλείων μζτρθςθσ και αποτελεςματικότθτασ των δράςεων επικοινωνίασ  

 περιζχει ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ (τρόποσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ)  

 περιλαμβάνει το κόςτοσ προβολισ-ανάλυςθ προχπολογιςμοφ  

 περιγράφει τα παραδοτζα μετά τθν ζγκριςθ του media plan  

Θ καμπάνια ΜΜΕ περιλαμβάνει τθν προβολι ςτθν τθλεόραςθ, ςτο ραδιόφωνο και ςτα ζντυπα. Ο 

ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικό media plan για τα ΜΜΕ, με τεκμθρίωςθ του κόςτουσ και του μζςου 

που κάκε φορά επιλζγεται, προκειμζνου αυτό να εγκρικεί αρμοδίωσ από τθν Αττικό Μετρό Α.Ε.. 

Επιςθμαίνεται ότι θ διαμόρφωςθ του πλάνου μζςων και θ κατανομι του ποςοςτοφ τθσ 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ μεταξφ των διαφόρων κατθγοριϊν ΜΜΕ, κα είναι ςφμφωνθ με τισ 

διατάξεισ του Ρ.Δ. 261/1997 (Αϋ186/23.09.1997), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ και τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςτα ΜΜΕ. 

Το Ρρόγραμμα Δθμοςιότθτασ κα περιλαμβάνει: 

 Τθλεοπτικά μθνφματα: Μεταδόςεισ μθνυμάτων ςε τθλεοπτικά δίκτυα πανελλαδικισ εμβζλειασ, 

υψθλισ κεαματικότθτασ και ςε περιφερειακοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ. 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 

 

 

                                          Σελίδα 79  

 αδιοφωνικά μθνφματα: Σε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ υψθλισ 

ακροαματικότθτασ και ςε περιφερειακοφσ ςτακμοφσ. 

 Ζντυπεσ καταχωριςεισ: Εμφανίςεισ καταχωριςεων ςε Τφπο, (πανελλαδικισ κυκλοφορίασ, και 

περιφερειακά ζντυπα). 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παρουςίαςθ μετριςιμων αποτελεςμάτων κάλυψθσ και 
αποτελεςματικότθτασ όπωσ  GRP’s, OTS κ.ά. μετά το πζρασ τθσ καμπάνιασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ προκθρυχκείςασ ςφμβαςθσ 
προςδιορίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

 Για το «Ι) Τθλεοπτικά Μθνφματα» αναλυτικό πρόγραμμα του κάκε ςτακμοφ όπου κα φαίνονται οι 
προγραμματιςμζνεσ μεταδόςεισ. Επίςθσ επίςθμο παραςτατικό του μζςου όπου ζγιναν οι 
μεταδόςεισ ςτο οποίο κα αναγράφεται το κόςτοσ των μεταδόςεων και των φόρων. 

 Για το «ΙΙ) Ζντυπεσ Καταχωριςεισ» αντίτυπα των εντφπων με τισ καταχωριςεισ ςθμειωμζνεσ 
ευκρινϊσ. Επίςθσ επίςθμο παραςτατικό του μζςου όπου ζγιναν οι μεταδόςεισ ςτο οποίο κα 
αναγράφεται το κόςτοσ των μεταδόςεων και των φόρων.  

 Για το «ΙΙΙ) αδιοφωνικά μθνφματα» αναλυτικό πρόγραμμα του κάκε ςτακμοφ όπου κα φαίνονται οι 

προγραμματιςμζνεσ μεταδόςεισ. Επίςθσ επίςθμο παραςτατικό του μζςου όπου ζγιναν οι 

μεταδόςεισ ςτο οποίο κα αναγράφεται το  κόςτοσ των μεταδόςεων και των φόρων. 

 

Το mediaplan κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία: 

α. Για τθν προβολι ςτα ζντυπα μζςα (εφθμερίδεσ –περιοδικά): τθν επωνυμία του μζςου, τισ 

διαςτάςεισ τθσ καταχϊρθςθσ (ςε cm), τον αρικμό εμφανίςεων, το αρχικό κόςτοσ/εμφάνιςθ βάςει 

τιμοκαταλόγου, το αρχικό ςυνολικό κόςτοσ βάςει τιμοκαταλόγου, το ποςοςτό ζκπτωςθσ που 

επιτυγχάνεται, το τελικό κόςτοσ ανά μζςο (χωρίσ ΦΡΑ), τθ διάρκεια προβολισ, τθ μζςθ θμεριςια 

αναγνωςιμότθτα του μζςου (για όςα ζντυπα υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία). 

β. Για τθν προβολι ςτο ραδιόφωνο: τθν επωνυμία του μζςου, τθ διάρκεια του ςποτ (ςε sec), τον 

αρικμό εμφανίςεων, το αρχικό κόςτοσ/εμφάνιςθ βάςει τιμοκαταλόγου, το αρχικό ςυνολικό κόςτοσ 

βάςει τιμοκαταλόγου, το ποςοςτό ζκπτωςθσ που επιτυγχάνεται, το τελικό κόςτοσ ανά μζςο (χωρίσ 

ΦΡΑ), τθ διάρκεια προβολισ, τθ μζςθ θμεριςια ακροαματικότθτα του μζςου (για όςα μζςα 

υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία). 

γ. Για τθν προβολι ςτθν τθλεόραςθ: τθν επωνυμία του μζςου, τθ διάρκεια του ςποτ (ςε sec), τον 

αρικμό εμφανίςεων, το αρχικό κόςτοσ/εμφάνιςθ βάςει τιμοκαταλόγου, το αρχικό ςυνολικό κόςτοσ 

βάςει τιμοκαταλόγου, το ποςοςτό ζκπτωςθσ που επιτυγχάνεται, το τελικό κόςτοσ ανά μζςο (χωρίσ 

ΦΡΑ), τθ διάρκεια προβολισ, τθ μζςθ θμεριςια κεαματικότθτα του μζςου (για όςα μζςα υπάρχουν 

διακζςιμα ςτοιχεία). 
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Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει για κάκε ενζργεια αναλυτικι πρόταςθ για το περιεχόμενο, το ςτόχο, το χρόνο, 

το κοινό - ςτόχο, τισ προδιαγραφζσ, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίθςθσ, τθ ςφνδεςθ με τουσ γενικοφσ 

και ειδικοφσ ςτόχουσ των δράςεων επικοινωνίασ κακϊσ και τθν αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ ενζργειασ μετροφμενθ με ποςοτικοποιθμζνα κριτιρια. Επίςθσ, κα υποβάλει αναλυτικι 

τεκμθριωμζνθ πρόταςθ Ρλάνου Δθμοςιότθτασ (media plan) με αναφορά ςτθν ανάλυςθ του 

προχπολογιςμοφ (budget break down), ςτθν επιλογι των μζςων, του χρόνου, τθσ προβλεπόμενθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθν επιτυγχανόμενθ ζκπτωςθ ανά μζςο, επί των επίςθμων τιμοκαταλόγων 

των μζςων και επ’ ωφελεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα εγκρίνει κάκε φορά τισ 

ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που υποβάλλονται από 

αυτόν. 

Το προτεινόμενο media plan κα ςυνοδεφεται από τουσ εγκεκριμζνουσ και ςε ιςχφ τιμοκαταλόγουσ των 

μζςων που προτείνει να χρθςιμοποιθκοφν. Οι τιμοκατάλογοι κα είναι κεωρθμζνοι από τθν αρμόδια 

ΔΟΥ ι ςε περίπτωςθ μζςων που δεν προβλζπεται κεϊρθςι τουσ κα προςκομιςτοφν τιμοκατάλογοι που 

κα φζρουν ζτοσ αναφοράσ ι χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ των τιμϊν, θμερομθνία υπογραφισ, ςφραγίδα 

του νομικοφ ι φυςικοφ προςϊπου ςτο οποίο ανικει το μζςο και υπογραφι από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του μζςου. 

Σθμειϊνεται ότι το αίτθμα για τροποποίθςθ του πλάνου μζςων ςε οποιονδιποτε χρόνο αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωμα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργάηεται προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. του τελικοφ πλάνου 

μζςων (mediaplan) για τα ΜΜΕ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν αποςτολι των εντολϊν μετάδοςθσ και 

του ςχετικοφ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (videospots, θχθτικϊν spots, gif καταχϊριςθσ κλπ.) κακϊσ και 

των εντολϊν δθμοςίευςθσ τθσ ζντυπθσ καταχϊριςθσ ςτα επιλεγμζνα μζςα προβολισ. 

Επίςθσ, αναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ προβολισ και τθ 

ςυγκζντρωςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν από κάκε μζςο προβολισ, όπωσ περιγράφονται ςτα 

παραδοτζα. 

 

Δράςθ 4: Εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςτο διαδίκτυο και ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ 

Ρ4: Εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςτο διαδίκτυο και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ είναι θ προβολι τθσ πορείασ του ζργου και των αποτελεςμάτων του, 

ςτα πλζον διαδεδομζνα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ τθσ ψθφιακισ εποχισ και ςυγκεκριμζνα για τα 

Facebook, Twitter, YouTube και Instagram και ςτο διαδίκτυο.  

Βάςει του εγκεκριμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςε ψθφιακά μζςα ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει 

τθν υλοποίθςι του και ςυγκεκριμζνα:  

 Τθν ενθμζρωςθ των επίςθμων λογαριαςμϊν τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  ςτα Μζςα Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ για τουσ ςτόχουσ και τθν πορεία του ζργου 
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 Τθ δθμιουργία / ενεργοποίθςθ λογαριαςμϊν ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ για τα μζςα 

εκείνα ςτα οποία θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  δεν ζχει παρουςία μζχρι ςιμερα και κρίνεται ςκόπιμο 

να δθμιουργθκοφν. 

 Τθν κακθμερινι διαχείριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε επίπεδο  

 δθμιουργίασ και ανάρτθςθσ πρωτότυπου και χριςιμου περιεχομζνου,  

 δθμιουργίασ και υλοποίθςθσ διαφθμιςτικϊν καμπανιϊν 

 παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ ςχολίων – απαντιςεων 

 παρακολοφκθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και βελτιςτοποίθςθσ περιεχομζνου/καμπάνιασ 

 Internet Campaign - Display Ads 

 Επικαιροποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  με υλικό του ζργου 

 

Για τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κατ’ ελάχιςτον κα πρζπει να επιτευχκοφν μετριςιμοι ςτόχοι ανά 

Μζςο οι οποίοι κα προςδιοριςκοφν κατά τον Σχεδιαςμό του Σχεδίου Δράςεων επικοινωνίασ και ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

Αναφορικά με τθν προβολι ςτο διαδίκτυο και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ο ανάδοχοσ 

αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ όςων περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο πλάνο μζςων. Ενδεικτικά αναφζρεται 

ότι ο ανάδοχοσ, κα πρζπει να μεριμνιςει για τον προγραμματιςμό των χορθγοφμενων διαφθμίςεων 

που το πλάνο προβολισ κα ορίηει για το διαδίκτυο και τα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, για το χρόνο 

δθμοςίευςισ τουσ, τθ διευκζτθςθ των πλθρωμϊν τουσ από τραπεηικό λογαριαςμό που διακζτει κ.α. 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει για κάκε ενζργεια – και ανεξάρτθτα αν υλοποιείται από τον ίδιο ι από 

τρίτουσ - αναλυτικι πρόταςθ για το περιεχόμενο, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίθςθσ. Πταν θ 

ενζργεια αναλαμβάνεται από τρίτουσ, αυτοί αποτελοφν υπεργολάβουσ του Αναδόχου, αμείβονται από 

αυτόν και θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τουσ. Επίςθσ, όςον αφορά ςτισ ενζργειεσ 

προβολισ ςτο διαδίκτυο κα υποβάλει αναλυτικι τεκμθριωμζνθ πρόταςθ Ρλάνου Δθμοςιότθτασ (media 

plan) με αναφορά ςτθν ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ (budget break down), ςτθν επιλογι των μζςων, 

του χρόνου, τθσ προβλεπόμενθσ αποτελεςματικότθτασ και τθν επιτυγχανόμενθ ζκπτωςθ ανά μζςο, επί 

των επίςθμων τιμοκαταλόγων των μζςων και επ’ ωφελεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε..  Σε κάκε 

περίπτωςθ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζχει δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο να υποβάλει τουλάχιςτον 

τρεισ (3) οικονομικζσ προςφορζσ για ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τρίτουσ. 

 

Θ αμοιβι του Αναδόχου υπολογίηεται ωσ ποςοςτό (%) επί των δαπανϊν των μζςων και μετά τθν 

αφαίρεςθ των πάςθσ φφςεωσ εκπτϊςεων.  

Τζλοσ, αναφορικά με τθν επικαιροποίθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ο ανάδοχοσ κα 
αναλάβει τα εξισ: 

 

 Συνεχισ τροφοδότθςθ τθσ ιςτοςελίδασ με χριςιμο και επίκαιρο περιεχόμενο (νζα, προςκλιςεισ, 
δράςεισ, ζργα, εκδθλϊςεισ, κοκ). 
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 Δθμιουργία microsite με τα νζα δεδομζνα για τθν καταςκευι τθσ Βαςικισ Γραμμισ του Μετρό 
Θεςςαλονίκθσ και τθν επζκταςθ προσ Καλαμαριά. 

 

Δράςθ 5: Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ 

Ρ5: Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Δράςθσ είναι θ ενθμζρωςθ του ευρφ κοινοφ για τισ εργαςίεσ που 

εκτελοφνται για τθν καταςκευι τθσ Βαςικισ Γραμμισ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ και τθν επζκταςθ προσ 

Καλαμαριά και τθν πορεία του ζργου. 

Βάςει του εγκεκριμζνου Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ 

προωκθτικϊν ενεργειϊν και ςυγκεκριμζνα:  

 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ εκδθλϊςεων 

 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ θμερίδων 

 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ διαδικτυακϊν εκδθλϊςεων 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ του ευρφ κοινοφ (εντυποδιανομζσ, κ.ά) 

 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει για κάκε ενζργεια αναλυτικι πρόταςθ για το περιεχόμενο, το ςτόχο, το χρόνο, 

το κοινό - ςτόχο, τισ προδιαγραφζσ, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίθςθσ, τθ ςφνδεςθ με τουσ γενικοφσ 

και ειδικοφσ ςτόχουσ των δράςεων επικοινωνίασ κακϊσ και τθν αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ ενζργειασ μετροφμενθ με ποςοτικοποιθμζνα κριτιρια. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα 

εγκρίνει κάκε φορά τισ ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που 

υποβάλλονται από αυτόν. 

 

4. ΤΟΡΟΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ - ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

To προαναφερκζν ςυνολικό αντικείμενο του ζργου του αναδόχου το οποίο ςυνίςταται ςτθν 

εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ τθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ και του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ 

κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου, τθρϊντασ τισ 

ειδικζσ απαιτιςεισ του ζργου και ςτθ βάςθ των προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, εκτελείται 

ωσ ακολοφκωσ: 

Μετά τθν επιλογι του ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κατά τα ανωτζρω: 

1. τθν κατάρτιςθ, εξειδίκευςθ και εφαρμογι ενόσ Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ χρονικά 

κατανεμθμζνου (χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ) και κοςτολογθμζνου, με τεκμθριωμζνθ τθν 

αποτελεςματικότθτα των προτάςεων ςε ςχζςθ με τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ και τισ ομάδεσ 

κοινοφ - ςτόχου (target groups) τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

2. το Ρλάνο Μζςων (Media Plan) αναλυτικά και ανά κατθγορία Μζςων βάςει ΡΔ 261/97 όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 
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3. τθν υλοποίθςθ των τελικά προκρινόμενων ενεργειϊν με βάςθ τισ προτάςεισ που υποβάλει ο 

Ανάδοχοσ και εγκρίνει θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., όπωσ περιεγράφθκε προθγουμζνωσ 

4. τθ ςυνεχι υποςτιριξθ ςε κζματα Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά τθν 

υλοποίθςθ του ςυνολικοφ ζργου. 

 

Ραραδοτζα:  

Ρ1: Ρροςδιοριςμόσ τθσ Επικοινωνιακισ Στρατθγικισ και Υποςτιριξθ τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε. κατά τθν 

εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ 

 Ρ1.1Ρροςδιοριςμόσ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ, εξειδίκευςθ του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ 

 Ρ1.2 Υποςτιριξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κατά τθν εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ και 

των προτεινομζνων ενεργειϊν 

Ρ2: Δθμιουργικζσ προτάςεισ και παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και θλεκτρονικϊν ενθμερωτικϊν 

εργαλείων  

 Ρ2.1 Δθμιουργικζσ εργαςίεσ 

 Ρ2.2 Ραραγωγι περιεχομζνου για τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ 

 Ρ2.3 Ραραγωγι διαφθμιςτικοφ βίντεο ςποτ και ραδιοφωνικοφ ςποτ 

 Ρ2.4 Ραραγωγι θλεκτρονικοφ υλικοφ 

Ρ3: Εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ζντυπα μζςα, 

ραδιόφωνο, τθλεόραςθ)  

 Ρ3.1 Ρροβολι ςτθν τθλεόραςθ (απολογιςτικι ζκκεςθ) 

 Ρ3.1 Ρροβολι ςτο ραδιόφωνο (απολογιςτικι ζκκεςθ) 

 Ρ3.1 Ρροβολι ςε εφθμερίδεσ (απολογιςτικι ζκκεςθ) 

Ρ4: Εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςτο διαδίκτυο και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ  

 Ρ4.1 Ρροβολι ςτο διαδίκτυο (απολογιςτικι ζκκεςθ) 

 Ρ4.2 Ρροβολι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (απολογιςτικι ζκκεςθ) 

 Ρ4.3 Επικαιροποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. (απολογιςτικι ζκκεςθ) 

Ρ5: Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

 Ρ5.1 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ εκδθλϊςεων 

 Ρ5.2 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ θμερίδων 

 Ρ5.3 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ διαδικτυακϊν εκδθλϊςεων 

 Ρ5.4 Δράςεισ ενθμζρωςθσ του ευρφ κοινοφ (εντυποδιανομζσ, κ.ά) 
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Το Σχζδιο Δράςεων Επικοινωνίασ είναι δυνατό να ανακεωρείται και επικαιροποιείται με βάςθ τθν 

πορεία εξζλιξθσ και αξιολόγθςθσ του Ρρογράμματοσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ τθρϊντασ τισ 

προδιαγραφζσ του ζργου όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα. 

Αναλυτικότερα, πριν τθν υλοποίθςθ κάκε ενζργειασ ο ανάδοχοσ υποβάλλει - όπωσ αναφζρεται και 

ανωτζρω - ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ υλοποίθςισ τθσ με αναλυτικι περιγραφι τθσ, τεκμθρίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτάσ τθσ, ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ του κόςτουσ και, ςτθν περίπτωςθ ανάλθψθσ τθσ 

ενζργειασ από τρίτουσ, υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν, προδιαγραφζσ παραδοτζων, εκτιμϊμενο 

κόςτοσ, χρονοδιάγραμμα, μζςα υλοποίθςθσ και ενδεχομζνωσ άλλεσ αναγκαίεσ κατά περίπτωςθ 

λεπτομζρειεσ. Επίςθσ, κα υποβάλει αναλυτικι τεκμθριωμζνθ πρόταςθ Ρλάνου Δθμοςιότθτασ (media 

plan) με αναφορά ςτθν ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ (budget break down), ςτθν επιλογι των μζςων, 

του χρόνου, τθσ προβλεπόμενθσ αποτελεςματικότθτασ και τθν επιτυγχανόμενθ ζκπτωςθ ανά μζςο, επί 

των επίςθμων τιμοκαταλόγων των μζςων και επ’ ωφελεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. 

Θ απόφαςθ τθσ υλοποίθςθσ ι μθ τθσ προτεινόμενθσ ενζργειασ λαμβάνεται από τθν Αττικό Μετρό Α.Ε.. 

Σε κάκε περίπτωςθ ακολουκεί ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ του αναδόχου από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε. μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του υπεφκυνου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ,  κατόπιν  

διαπραγμάτευςθσ τθσ πρόταςθσ του αναδόχου.  

Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει επίςθσ περιοδικζσ αναφορζσ οικονομικισ εξζλιξθσ, υλοποίθςθσ και 

αξιολόγθςθσ του ζργου που επιτελεί κακϊσ και αναλυτικοφσ απολογιςμοφσ, όταν απαιτείται από τθν 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε..  

Ειδικότερα για τθν προβολι ςτα ΜΜΕ, ο ανάδοχοσ υποβάλλει απολογιςτικι ζκκεςθ θ οποία 

περιλαμβάνει: 

 Αναλυτικό πρόγραμμα & χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ (Media Plan) 

 Αντίγραφα Τιμολογίων για τθλεόραςθ, ραδιόφωνα, ζντυπα (βάςθ νομοκεςίασ) 

 Αντίτυπα εφθμερίδων με καταχωριςεισ και screen Shots από τισ ιςτοςελίδεσ  

Τα βαςικά επικοινωνιακά μθνφματα και υλικά που κα παραχκοφν μζςα από το παρόν ζργο κα πρζπει 

να ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να εξυπθρετοφν ςυνολικά και διαχρονικά τισ ανάγκεσ επικοινωνίασ του 

ζργου. Για το λόγο αυτό, τα υλικά που κα παραχκοφν κα πρζπει να παραδίνονται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 

Α.Ε.  ςε μορφι επεξεργάςιμθ (για προςαρμογζσ λεκτικϊν κ.λπ.) από τον ίδιο ι άλλο ανάδοχο. Τα 

παραδοτζα του ζργου αποτελοφν ιδιοκτθςία τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε. θ οποία δφναται να τα 

χρθςιμοποιιςει ςτο μζλλον ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ και για τθν επικοινωνία του ζργου ςυνολικά 

μζχρι τθν ολοκλιρωςι του.  

Θ παραλαβι των παραδοτζων Ρ2, Ρ3, Ρ4 και Ρ5 κα πραγματοποιείται τμθματικά, ανάλογα με τθν 

πορεία υλοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ςχζδιο δράςθσ που κα εγκρικεί από 

τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., και όπωσ αυτό κα επικαιροποιείται κάκε φορά. 
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ΜΕΟΣ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ)) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.  

Συγκεκριμζνα, θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ Ε2711, αρικ. ενάρικ. ζργου 2016ΣΕ27110020 και 
2016ΣΕ27110021). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ωσ υποζργο τθσ Ρράξθσ «Μετρό Θεςςαλονίκθσ Βαςικι Γραμμι (Ζργο 2) – 

Ολοκλιρωςθ Καταςκευισ και Ρρομικεια Συρμϊν – Φάςθ Β’», με κωδικό ΟΡΣ 5003758 και ωσ υποζργο τθσ 

Ρράξθσ «Επζκταςθ του Μετρό Θεςςαλονίκθσ ζωσ Καλαμαριά – Κφριεσ Εργαςίεσ και Ρρομικεια Συρμϊν – 

Φάςθ Β’», με κωδικό ΟΡΣ 5002742, βάςει των με αρ. πρωτ. οικ.16035/22-12-2016 και οικ.16034/22-12-2016 

Αποφάςεων Ζνταξθσ αντίςτοιχα, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 

«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ». 

Εκτιμώμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρώ 

 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των επτακοςίων ενενιντα τριϊν χιλιάδων και 

εξακοςίων ευρϊ (793.600,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. Θ εκτιμϊμενθ αξία, χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

ανζρχεται ςτο ποςό των εξακοςίων ςαράντα χιλιάδων ευρϊ (640.000,00€), ΦΡΑ: εκατόν πενιντα 

τρεισ χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (153.600,00€). Οι διαγωνιηόμενοι κα ςυντάξουν και υποβάλλουν τθν 

Οικονομικι τουσ Ρροςφορά βάςει τθσ παραπάνω εκτιμϊμενθσ αξίασ, θ οποία είναι δεςμευτικι και δεν 

επιτρζπεται ςτουσ Διαγωνιηομζνουσ να τθν υπερβοφν επί ποινι αποκλειςμοφ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 1 
EΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ) ……………………………………………………………………………………../  

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτοντοσ Φορζα1) 

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

(Διεφκυνςθ Ανακζτοντοσ Φορζα2) 

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

Εγγφθςθ μασ υπ’αρικμ. ……………….. ποςοφ ……………………..…………….    ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ 
………………………………………...…4  υπζρ  του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: 
(ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ................................... ……………………………….. , ΑΦΜ: ....................... 
(διεφκυνςθ) .........................………………………,  

ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+:  
(πλιρθ επωνυμία) ….................................................... ………………..………………, ΑΦΜ: ........................ 
(διεφκυνςθ) ................................…………………,  

ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ+: των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ....................................................................................................., ΑΦΜ: .................... 

…………………….(διεφκυνςθ) .......................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) .................................................................................................., ΑΦΜ: .................... 
…………………….(διεφκυνςθ) .......................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ...................................................................................................., ΑΦΜ: .................... 

                                                           
1 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό 
αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.  

4 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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…………………….(διεφκυνςθ) .......................... 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό) ..................... 
Διακιρυξθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ 
ςφμβαςθσ) ..………………………………….............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………”. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ 
(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν είναι θ …………………………………………….. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’ αυτισ 
κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ κατά το 
ελλθνικό δίκαιο. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ  Υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 2 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1) ................................. 
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2 ................................ 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 
 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των  
 
ευρϊ………………………………………………………………………..4 
 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ................... ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) .................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ) 

 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, 
ςφμφωνα με τθν (αρικμό) ........................ Διακιρυξθ τθσ Αττικό Μετρό Α.Ε.. 
 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

                                                           
1
  Όπως ορίδεταη στα έγγραυα τες σύκβασες. 

2
  Όπως ορίδεταη στα έγγραυα τες σύκβασες. 

3
  Οιογράυως θαη σε παρέλζεσε αρηζκετηθώς.  

4
  Όπως σποσεκείωσε 3. 
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καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 
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αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………….  
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα και οποιαδιποτε διαφορά επ’ αυτισ 
κα υπόκεινται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ κατά το 
ελλθνικό δίκαιο. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ- ΡΛΝΑΚΕΣ ΕΓΩΝ –ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΒΛΟΓΑΦΛΚΟΥ 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 1  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑΟΜΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Α/Α ΦΟΕΑΣ 

ΑΝΑΚΕΣΘΣ  

ΤΛΤΛΟΣ 

ΕΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ 

ΔΛΑΚΕΛΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

(από – ζωσ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΕΓΟΥ (€) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

        

        

 

ΦΟΕΑΣ ΑΝΑΚΕΣΘΣ: (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ του φορζα, Κφριοσ του ζργου, Ρροϊςτάμενθ Αρχι, 

Δ/νουςα Υπθρεςία) 

ΤΛΤΛΟΣ ΕΓΟΥ:                  (Τίκεται ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αναγράφεται ς’ αυτιν) 

ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ:   (Γίνεται ςυνοπτικι περιγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ζργου, 

κατά τρόπο που να προκφπτει ςαφϊσ το αντικείμενο και να είναι δυνατόν θ 

Επιτροπι να το αξιολογιςει εάν καλφπτει ι όχι τισ απαιτιςεισ τθσ 

προκιρυξθσ.    

ΔΛΑΚΕΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ: (Τίκεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ 

τθσ ςφμβαςθσ)  

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: (Αναγράφεται ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου)   

ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ ΕΓΟ: (Αναγράφεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ του αναδόχου και θ τελικι 

προκφπτουςα αμοιβι του) 

ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: (Αναγράφεται το είδοσ του πιςτοποιθτικοφ που υποβάλλεται: π.χ. Βεβαίωςθ 

Εργοδότθ, Εγκριτικι απόφαςθ, Υ.Δ. υποψθφίου κ.λπ., ςφμφωνα με τθ 

Διακιρυξθ) 

   (Τόποσ – Θμερομθνία) 

   Σφραγίδα – Υπογραφι 

   Νομίμου Εκπροςϊπου 
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Ραρατθριςεισ: 

1. Ο κατάλογοσ ςυμπλθρϊνεται με αντιπροςωπευτικζσ ςυμβάςεισ που ζχει εκτελζςει επιτυχϊσ ο διαγωνιηόμενοσ και 

κρίνει ότι καταδεικνφουν τθν εμπειρία του και τθν κάλυψθ των ςχετικϊν απαιτιςεων τθσ προκιρυξθσ. 

Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκλθρωμζνεσ φάςεισ εκπονουμζνων ςυμβάςεων.





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 2 

ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 

 

1.  Επϊνυμο :   

2.  Πνομα :    

3.  Θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ :    

4.  Υπθκοότθτα :   

5.  Εκπαίδευςθ :  

ΛΔΥΜΑ:    

ΘΜΕΟΜΘΝΜΑ:   

ΡΤΥΧΜΟ:   

(ε περίπτωςθ ςπουδϊν ςε περιςςότερα του ενόσ Ιδρφματα ι περιςςότερα του ενόσ πτυχία ο πίνακασ 

τροποποιείται κατάλλθλα). 

6.  Γλϊςςεσ:   

ΓΛΪΣΣΑ   ΑΝΤΛΛΘΨΘ 
ΡΟΦΟΛΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 
ΓΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Ελλθνικά       

    

(Προςτίκενται ι αφαιροφνται ςειρζσ ανάλογα). 

7. Μζλοσ επαγγελματικϊν οργανιςμϊν :  

8.  Ραροφςα κζςθ: (Αναγράφεται θ ςθμερινι απαςχόλθςθ - κζςθ ςε Επιχείρθςθ, Οργανιςμό Δθμοςίου ι 

Ιδιωτικοφ τομζα, ελεφκεροσ επαγγελματίασ κλπ). 

9.  Ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ: (Αναγράφονται τα ςυνολικά ζτθ πραγματικισ επαγγελματικισ 

εμπειρίασ). 

10.  Κφρια προςόντα:  (Αναγράφονται τα κφρια προςόντα και ικανότθτεσ του ατόμου που προκφπτουν 

από τθν μζχρι ςιμερα επαγγελματικι και άλλθ εμπειρία του). 

11. Επαγγελματικι απαςχόλθςθ:  

(Αναγράφεται θ απαςχόλθςθ ςε όλεσ τισ μζχρι ςιμερα Επιχειριςεισ ι Υπθρεςίεσ ξεκινϊντασ από τθν 

ςθμερινι κζςθ απαςχόλθςθσ. Δίδονται ςτοιχεία όπωσ θ χρονικι διάρκεια παραμονισ ςε κάκε 

διαφορετικι Επιχείρθςθ ι Υπθρεςία ι ενδεχομζνωσ διαφορετικι κζςθ, οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ, 

κ.λπ.). 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
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καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 
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Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

Χϊρα: 

Ονομαςία Επιχείρθςθσ – Υπθρεςίασ: 

Κζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία: 

Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ: 

Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

Χϊρα: 

Ονομαςία Επιχείρθςθσ – Υπθρεςίασ: 

Κζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία: 

Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ: 

 

12. Εμπειρία ςχετικι με τθν ηθτοφμενθ: 

(Θ αναγραφι ξεκινά από τισ πλζον πρόςφατεσ ςυμβάςεισ. Θ εμπειρία αναφζρεται πάντα ςτο 

εξειδικευμζνο αντικείμενο που καλείται να καλφψει ςφμφωνα με τθν παροφςα προκιρυξθ. 

  

ΧΩΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ: 

Από 

(μινασ/ζτο

σ) 

Ζωσ (μινασ/ζτοσ) 

ΤΛΤΛΟΣ ΚΑΛ ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΚΕΣΘ και ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΚΘΚΟΝΤΩΝ 

   

   

   

 

13. Λοιπζσ Ρλθροφορίεσ: 

(Αναγράφονται τυχόν λοιπζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ. Ρ.χ. ςυγγραφικό, εκπαιδευτικό, 

ερευνθτικό ζργο και ότι άλλο κρίνει ςκόπιμο ο ςυντάξασ). 

  

 

 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
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(Τόποσ – Θμερομθνία) 

 

Υπογραφι 

 

 

Επιςθμάνςεισ: 

1. Οι επεξθγιςεισ του παρόντοσ υποδείγματοσ κα διαγραφοφν από τουσ ςυντάξαντεσ. 

2. Θ ςφνταξθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων με τα ωσ άνω περιεχόμενα είναι υποχρεωτικι. 

3. Θ μορφοποίθςθ και θ παρουςίαςθ των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων δφναται να διαφοροποιοφνται από το 

παρόν υπόδειγμα. 
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 3  

ΡΛΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΟΥ (Αναγράφεται το όνομα του υποψθφίου αναδόχου φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου) και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ θ ονομαςία όλου του 

υποψθφίου ανάδοχου ςχιματοσ) 

Α/Α Εταιρεία 
Ονοματε-

πϊνυμο 
Ειδικότθτα 

Ζτθ 

εργαςιακισ 

πείρασ 

Σχζςθ 

εργαςίασ 

με τθν 

εταιρεία 

Κζςθ ςτο 

ζργο 

Απαςχόλθςθ 

ςτο ζργο 

(μινεσ) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η) (θ) 

        

        

        

Συνολικοί προςφερόμενοι ανκρωπομινεσ  

Επεξιγθςθ ςτθλϊν πίνακα: 

α)  Α/Α: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

β) Εταιρεία: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ (ι του φυςικοφ προςϊπου) με τθν οποία 

ςυνεργάηεται το ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου. 

γ) Ονοματεπϊνυμο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

δ) Ειδικότθτα: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ επαγγελματικι ειδικότθτα του ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου 

ανάλογα με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν του. 

ε) Ζτθ εργαςιακισ πείρασ: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται τα ζτθ πραγματικισ εργαςιακισ πείρασ του 

ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν δθλοφμενθ επαγγελματικι ειδικότθτα. 

ςτ)  Σχζςθ εργαςίασ με τθν εταιρεία: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται θ ςχζςθ εργαςίασ του ςτελζχουσ τθσ 

ομάδασ ζργου με τθν εταιρεία (ι με το φυςικό πρόςωπο) ςφμφωνα με τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

(1): Εταίροσ ι μζτοχοσ,  

(2): Υπάλλθλοσ ι μόνιμοσ ςυνεργάτθσ με ςφμβαςθ ζργου 

(3): Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. 

η) Θζςθ ςτο ζργο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται οι αρμοδιότθτεσ/κακικοντα του ςτελζχουσ ςτο ζργο. 
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και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 
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θ) Απαςχόλθςθ ςτο ζργο: ςτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται οι προςφερόμενοι ανκρωπομινεσ του ςτελζχουσ 

ςτο ζργο. 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΚΑΛ ΕΝΤΥΡΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφται να υποβάλλουν μια ακροιςτικι προςφορά ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ για όλα τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ 

Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, παράγραφοσ 2 και να ςυμπλθρϊςουν ςυνοδευτικά το παρακάτω 

υπόδειγμα.   

θμειώνεται ότι: Σο τελικό προϊόν του εγγράφου που ςασ δίνουμε ςτο Τπόδειγμα Οικονομικισ 

Προςφοράσ κα πρζπει να αναπαράγεται επακριβώσ και ςτθν πλατφόρμα του ΕΗΔΗ.  

 

Σθμειϊνεται ότι το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ ζχει ςυνταχκεί με γνϊμονα τθν πλθρζςτερθ 

εκτζλεςθ του ζργου.  

Για τισ Ενζργειεσ όπωσ αυτζσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί παρακάτω το τελικό ποςό τθσ 

Σφμβαςθσ κα ανζρχεται ςε 625.000,00€ + Κόςτοσ Ρ1 (Ρροςδιοριςμόσ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ, και 

υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ) + ΦΡΑ=Τελικό ποςό ςφμβαςθσ. 

Ωςτόςο, οι προςφζροντεσ προκειμζνου να πραγματοποιθκεί υπολογιςμόσ τθσ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ τουσ και ςφγκριςθ μεταξφ των οικονομικϊν προςφορϊν που κα υποβλθκοφν, κα δθλϊςουν ςτθν 

Οικονομικι Ρροςφορά τουσ ποςοςτό επί τοισ εκατό επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των Ενεργειϊν, 

όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί, που κα αφορά ςτθν αμοιβι τουσ.   

Εν ςυνεχεία κα υπολογίςουν το ποςό που προκφπτει μετά τθν εφαρμογι του ποςοςτοφ επί τοισ εκατό επί τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, το οποίο κα αφορά ςτθν αμοιβι τουσ, προκειμζνου να προςδιορίςουν τθ 

ςυνολικι τουσ οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν υπόδειγμα οικονομικισ 

προςφοράσ.   

Οι προςφζροντεσ καλοφνται να μελετιςουν τα παρακάτω ζντυπα και να υποβάλλουν υποχρεωτικά 

ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ που αποτελείται από τα ζντυπα Α, Β, Γ και Δ. 

 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 
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ΕΝΤΥΡΟ Α 
Ζντυπο Ρροςδιοριςμοφ ποςοςτοφ αμοιβισ ανά κατθγορία ενζργειασ 

1. Για τθν Στρατθγικι επικοινωνίασ, τθν εξειδίκευςθ του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ και τθν 

υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ (Ραραδοτζο 1 (Ρ1)) προχπολογιςμοφ 15.000,00 € άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι 

του προςφζροντοσ (υποψιφιου αναδόχου) κα ανζρχεται ςε ποςό  …… ............ ευρϊ (…€) 

*ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ προχπολογιςμοφ άνευ ΦΡΑ. 

2. Για τισ πάςθσ φφςεωσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ και παραγωγζσ του Ραραδοτζου 2 που αναλαμβάνονται 

από τρίτουσ, προχπολογιςμοφ 100.000,00 € θ αμοιβι του προςφζροντοσ υποψιφιου Αναδόχου κα 

ανζρχεται ςε ποςοςτό …… (…)% *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ προχπολογιςμοφ που 

αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε ευρϊ *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ με 

ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ.  

Για τισ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το ςχετικό –

εγκεκριμζνο κάκε φορά από τθν Αττικό Μετρό Α.Ε. - κόςτοσ χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου. 

3. Για τισ πάςθσ φφςεωσ ενζργειεσ προβολισ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) ) του Ραραδοτζου 

3 που αναλαμβάνονται από τρίτουσ, προχπολογιςμοφ 400.000,00€ άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι του 

προςφζροντοσ (υποψιφιου ανάδοχου) κα ανζρχεται ςε ποςοςτό …… (…)% *ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε 

ευρϊ *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ με ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ μετά τισ εκπτϊςεισ 

επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου του Μζςου 

4. Για τισ ενζργειεσ προβολισ ςτο διαδίκτυο του Ραραδοτζου 4.1 που αναλαμβάνονται από τρίτουσ 

προχπολογιςμοφ 50.000,00€ άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι του προςφζροντοσ (υποψιφιου ανάδοχου) κα 

ανζρχεται ςε ποςοςτό …… (…)% *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ προχπολογιςμοφ που 

αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε ευρϊ *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ με 

ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ μετά τισ εκπτϊςεισ επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου του 

Μζςου 

5. Για τισ πάςθσ φφςεωσ ενζργειεσ προϊκθςθσ ςτα κοινωνικά δίκτυα και τθν επικαιροποίθςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ των Ραραδοτζων 4.2 και 4.3 που αναλαμβάνονται από τρίτουσ, 50.000,00 € θ αμοιβι του 

προςφζροντοσ υποψιφιου Αναδόχου κα ανζρχεται ςε ποςοςτό …… (…)% *ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε 

ευρϊ *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ με ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ. 

Για τισ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το ςχετικό –

εγκεκριμζνο κάκε φορά από τθν Αττικό Μετρό Α.Ε. - κόςτοσ χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι του Αναδόχου. 

6. Για τισ πάςθσ φφςεωσ προωκθτικζσ ενζργειεσ του Ραραδοτζου 5, που αναλαμβάνονται από τρίτουσ, 
προχπολογιςμοφ 25.000,00 € άνευ ΦΡΑ, θ αμοιβι του προςφζροντοσ (υποψιφιου αναδόχου) κα 
ανζρχεται ςε ποςοςτό …… ............(…)% *ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ+ επί του αρχικοφ 
προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςό ………………………………………..ςε ευρϊ *ολογράφωσ και 
αρικμθτικϊσ με ςτρογγυλοποίθςθ 2 δεκαδικϊν+ άνευ ΦΡΑ. 

      Για τον διαγωνιηόμενο     

    ……………………………………………………. 

      Σφραγίδα και Υπογραφι 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 
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ΕΝΤΥΡΟ Β 

ΡΛΝΑΚΑΣ / ΤΛΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 

Ομάδα Α. Ρεριοδικά ΤΛΜΘ* (ΕΥΩ) ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

Μακζτα Ολοςζλιδθ 4χρ./ΑΜ  

Μακζτα Σαλόνι 4χρ./ΑΜ  

Ρροςαρμογι μακζτασ ςε άλλο μζγεκοσ 4χρ./ΑΜ  

Μετατροπζσ ςε υπάρχουςα μακζτα 4χρ./ΑΜ  

Σφνολο Ομάδασ Α.  

Ομάδα Β. Εφθμερίδεσ  

Μακζτα Ολοςζλιδθ 4χρ./ΑΜ  

Μακζτα Σαλόνι 4χρ./ΑΜ  

Ρροςαρμογι μακζτασ ςε άλλο μζγεκοσ 4χρ./ΑΜ  

Μετατροπζσ ςε υπάρχουςα μακζτα 4χρ./ΑΜ  

Σφνολο Ομάδασ Β.  

Ομάδα Γ. Ζντυπα & Λοιπά Υλικά  

Μετατροπζσ ςε υπάρχουςα μακζτα  

Ρροςαρμογζσ Μακζτασ  

Επεξεργαςία Φωτογραφιϊν  

Σφνολο Ομάδασ Γ.  

Ομάδα Δ. Διαδίκτυο  

Concept Web Banner  

Ραραγωγι Web Banner  

Ρροςαρμογζσ ςε διάςταςθ & κείμενο  

Concept Social Media Ads (Facebook, Instagram, 
Twitter) 

 

Μακζτα για Social Media Ads (Facebook, Ιnstagram, 
Twitter) 

 

Μακζτα Website / Microsite – Landing page 
 

 

Μακζτα Blog  

Mobile Application  

Σφνολο Ομάδασ Δ.  





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 
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Ομάδα Ε. Ρεριεχόμενο  

Ρρωτογενζσ Ρεριεχόμενο – Κειμενογράφθςθ / ςελίδα  

Μετάφραςθ ςε Αγγλικά / ςελίδα  

Μετάφραςθ ςε Ευρωπαικι γλϊςςα / ςελίδα  

Μετάφραςθ ςε άλλθ γλϊςςα / ςελίδα  

Σφνολο Ομάδασ Ε.  

Ομάδα ΣΤ. Οπτικοακουςτικά Μζςα  

Σενάριο για video spot  

Σενάριο για radio spot  

Επεξεργαςία φωτογραφιϊν  

Story Board ταινίασ & Pack – shot  

Σφνολο Ομάδασ ΣΤ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΡΟΥ Β  

 

Οι παραπάνω τιμζσ αναφζρονται ςε μία μονάδα μζτρθςθσ για το κάκε είδοσ (π.χ. 1 ολοςζλιδθ, 1 ςαλόνι, 1 αφίςα, 1 

πινακίδα, 1 ςενάριο κλπ.) και για όλα τα είδθ δθμιουργικϊν εργαςιϊν. Οι παραπάνω τιμζσ κα εφαρμόηονται κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ. 

Οι παραπάνω τιμζσ δεν αναπροςαρμόηονται για οιονδιποτε λόγο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, δοκζντοσ ότι ο 

ανάδοχοσ κεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ωσ ενδεχόμενο και τον αποδζχεται. 

Ρροςοχι : Στθν περίπτωςθ που κάποιεσ από τισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπλθρωκοφν από τον διαγωνιηόμενο, θ Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά τα κενά κζτοντασ τισ αντίςτοιχεσ υψθλότερεσ τιμζσ - ςτθν 

εκάςτοτε μθ ςυμπλθρωμζνθ κατθγορία - από τισ υπόλοιπεσ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων. 

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον επιλεγζντα Ανάδοχο, ο Τιμοκατάλογοσ για τισ κατθγορίεσ που ενδεχομζνωσ δεν 

κα ζχουν ςυμπλθρωκεί κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κα ολοκλθρωκεί με τθν προςκικθ ςτα κενά των φκθνότερων 

τιμϊν από το ςφνολο των προςφορϊν. 

Για τον διαγωνιηόμενο 

 

      ……………………………………………………. 

 

    Σφραγίδα και Υπογραφι 





  

 

Τπηρεζίες Δπικοινωνίας, Προβολής και Γιαθήμιζης ηης 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. και ηων έργων ποσ εκηελούνηαι για ηην 
καηαζκεσή ηης Βαζικής Γραμμής ηοσ Μεηρό Θεζζαλονίκης 

και ηης επέκηαζης προς Καλαμαριά 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP-420/22 

Α.. 154838 
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ΕΝΤΥΡΟ Γ  

ΤΛΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΑΣΛΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣΡΑΑΓΩΓΘ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΩΝ ΔΛΑΦΘΜΛΣΤΛΚΩΝ ΤΑΛΝΛΩΝ, VIDEO ΚΑΛ 
ΑΔΛΟΦΩΝΛΚΩΝ ΜΘΝΥΜΑΤΩΝ 

Ραραγωγι video spot  

Ραραγωγι video spot  

Βιντεοςκόπθςθ (Συμπεριλαμβανομζνθσ 
αμοιβισ κάμεραμαν) / ςυνεργείο ανά 8ωρο 

 

Computer Graphics - Animation  

Επαγγελματικι Μαγνθτοςκόπθςθ με Drone  

Αμοιβι εκφωνθτι / video spot  

Αμοιβι θκοποιϊν-μοντζλων / video spot  

Cut versions  

Ρρωτότυπθ μουςικι επζνδυςθ / video spot  

Ραραγωγι radio spot  

Ραραγωγι radio spot  

Αμοιβι εκφωνθτι / radio spot  

Ρρωτότυπθ μουςικι επζνδυςθ / radio spot  

Φωτογράφιςθ  

Φωτογράφιςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
αμοιβισ του φωτογράφου) / ανά 8ωρο 

 

Αμοιβι θκοποιϊν-μοντζλων / ανά 8ωρο  

360ο Ρανοραμικι Φωτογράφιςθ 
(Συμπεριλαμβανομζνθσ αμοιβισ του 
φωτογράφου) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΡΟΥ Γ  

Οι παραπάνω τιμζσ αναφζρονται ςε μία μονάδα μζτρθςθσ για το κάκε είδοσ (π.χ. 1 video, 1 ζντυπο κοκ.) 
και για όλα τα είδθ εργαςιϊν. Οι παραπάνω τιμζσ κα εφαρμόηονται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ.  

Οι παραπάνω τιμζσ δεν αναπροςαρμόηονται για οιονδιποτε λόγο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
δοκζντοσ ότι ο ανάδοχοσ κεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολισ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ωσ 
ενδεχόμενο και τον αποδζχεται.  
Ρροςοχι: Θ αναγραφι των παραπάνω τιμϊν είναι υποχρεωτικι από τον διαγωνιηόμενο. 

Για τον διαγωνιηόμενο 

          Σφραγίδα και Υπογραφι 
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ΕΝΤΥΡΟ Δ 

Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Δ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ρροςφζροντα 

Με βάςθ τισ προςφερόμενεσ τιμζσ ςτα προθγοφμενα ζντυπα Α, Β και Γ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται από τον προςφζροντα και ο Ρίνακασ που ακολουκεί. 

Ο Ρίνακασ αυτόσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου. Εξυπακοφεται ότι τα 

ςτοιχεία του Ρίνακα που ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τα ζντυπα τθσ προςφοράσ Α και Β πρζπει να ταυτίηονται. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

του Διαγωνιςμοφ κεωρεί ωσ ορκά τα αναφερόμενα ςτα παραπάνω ζντυπα (που είναι και δεςμευτικά) και προχωρά ςτισ αναγκαίεσ διορκϊςεισ. Το ίδιο πράττει 

και ςε περίπτωςθ λανκαςμζνων υπολογιςμϊν, αναφζροντασ τισ όποιεσ διορκϊςεισ ςτο πρακτικό τθσ.  

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ Δϋ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατθγορία ενζργειασ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟ ΡΟΣΟ 
(1)

 ΡΟΣΦΟΑ Ενδεικτικό κόςτοσ οικονομικισ προςφοράσ 

    *α+ *β+ [γ] 

Α. 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ, 

εξειδίκευςθ του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ και 

υποςτιριξθ τθσ ΑΤΤΛΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  κατά τθν 

εφαρμογι του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ και των 

προτεινομζνων ενεργειϊν (κόςτοσ από Ζντυπο Α) 

15.000 € …......................... € (β) 

  Κ1: ΣΥΝΟΛΟ Α     ΤΝΟΛΟ Κ1 

Β. 

Αμοιβι για δθμιουργικά και παραγωγζσ που 

αναλαμβάνονται από τρίτουσ  ςε % (κόςτοσ από 

Ζντυπο Α) 

100.000 € ...% (αΧβ) 

Γ. 
Δθμιουργικό και Ραραγωγζσ: Συνολικό κόςτοσ Εντφπων 

Β και Γ (ΕΥΩ):  
(2)    …......................... € β 

  Κ2: ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ     ΤΝΟΛΟ Κ2 

Δ. Ρροβολι ςτα ΜΜΕ (% αμοιβισ) (κόςτθ από Ζντυπο Α) 400.000 € ...% (αΧβ) 

  K3: ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Δ      ΤΝΟΛΟ Κ3 
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Ε. 
Ρροβολι ςτα διαδίκτυο (% αμοιβισ) (κόςτθ από Ζντυπο 

Α) 
50.000 € ...% (αΧβ) 

ΣΤ. 
Ρροβολι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (% αμοιβισ) 

(κόςτθ από Ζντυπο Α) 
50.000 € ...% (αΧβ) 

  Κ4: ΣΥΝΟΛΟ Ε+ΣΤ      ΤΝΟΛΟ Κ4 

Η. 
Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ (% αμοιβισ)  (κόςτοσ από 

Ζντυπο Α) 
25.000 € ...% (αΧβ) 

  Κ5: ΣΥΝΟΛΟ Η       ΤΝΟΛΟ Κ5 

  ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ ΡΟΣΦΟΑΣ      ΑΘΡΟΙΜΑ Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5 

-1 
Δεν δεςμεφει τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Το πραγματικό κόςτοσ κα προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. Το 

αναγραφόμενο ποςό τίκεται από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και δεν ςυμπλθρϊνεται ι τροποποιείται από τον υποψιφιο. 

-2 Ρροκφπτει ωσ ακροιςτικό κόςτοσ των δθμιουργικϊν εργαςιϊν που προβλζπονται ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ / καταλόγουσ Β και Γ. 

 Τα ςκιαςμζνα κελιά δεν ςυμπλθρϊνονται από τον υποψιφιο 

 Τα ποςοςτά μποροφν να δίδονται ςε ακζραιεσ τιμζσ. 

 Μθδενικά ποςοςτά αμοιβισ δεν γίνονται δεκτά (ωσ μθδενικό ποςοςτό αμοιβισ νοείται το 0,0%) 

 Επιςθμαίνεται ότι:    

 

- Οι προχπολογιςμοί όπωσ καταγράφονται ςτον παραπάνω πίνακα και ςτον πίνακα, αφοροφν τα ανϊτατα κακαρά ποςά. 

- Σε ςχζςθ με τθν προβολι ςτα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικι τεκμθριωμζνθ πρόταςθ Ρλάνου Δθμοςιότθτασ (media plan) με 

αναφορά ςτθν ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ (budget break down), ςτθν επιλογι των μζςων, του χρόνου, τθσ προβλεπόμενθσ αποτελεςματικότθτασ και τθν 

επιτυγχανόμενθ ζκπτωςθ ανά μζςο, επί των επίςθμων τιμοκαταλόγων των μζςων και επ’ ωφελεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα 

εγκρίνει κάκε φορά τισ ενζργειεσ που υλοποιοφνται από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ που υποβάλλονται από αυτόν. 

- Ο Ρίνακασ αυτόσ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου 

 - Το τελικό ποςό τθσ Σφμβαςθσ προκφπτει ωσ εξισ: 625.000,00€ + Κόςτοσ Ρ1 (Ρροςδιοριςμόσ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ, και υποςτιριξθ τθσ ΑΤΤΛΚΟ 

ΜΕΤΟ Α.Ε.) + ΦΡΑ=Τελικό ποςό ςφμβαςθσ 
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