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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Μεσογείων 191-193
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 11525
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ksaiti@ametro.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2106792473
Φαξ:  +30 2106726126
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ametro.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Μεταφορές με αστικούς σιδηροδρόμους, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης
Αριθμός αναφοράς: RFP-427/22

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
63712320 Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του 
δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συναφούς 
πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 292 000 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50225000 Υπηρεσίες συντήρησης τροχιοδρόμων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στα 
τεύχη της Σύμβασης, καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος IT-ERP υποστήριξης της διοικητικής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενσωματωμένου και σε 
λειτουργική ενότητα με τα λοιπά υφιστάμενα συστήματα (λογισμικό, λειτουργική υποδομή/εξοπλισμό και κεντρικά 
υπολογιστικά συστήματα) του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Αναδόχου συνίστανται σε:
Α. Υπηρεσίες Εμπορικής Λειτουργίας.
Β. Υπηρεσίες Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού.
Γ. Υπηρεσίες καθαρισμού: ο καθαρισμός των Χώρων του Έργου.
Δ. Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας: η προστασία του Μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τους επί μέρους 
όρους της παρούσας Σύμβασης.
Ε. Υπηρεσίες κομίστρου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 292 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 132
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
H χρηματοδότηση για την εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, η δε ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει υποχρέωση να καταβάλει στον Ανάδοχο ως συμβατικό τίμημα το 100% των πληρωμών 
διαθεσιμότητας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της.
Ειδικά:
• Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
• Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
• Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο (οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση) εφόσον, 
κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων η ανωτέρω απαίτηση απαιτείται να καλύπτεται από 
κάθε μέλος της ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την διαδικασία σύναψης της Σύμβασης οι 
Διαγωνιζόμενοι απαιτείται να πληρούν τα εξής ειδικότερα ανά κατηγορία κριτήρια:
2.2.5.1. Εφόσον είναι νομικά πρόσωπα (πλην της επόμενης περίπτωσης 2.2.5.2.) απαιτείται ο μέσος όρος 
ετήσιων (ενοποιημένων, σε περίπτωση ενοποίησης) ίδιων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) τους (υπολογιζόμενος 
ως το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού μείον το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων 
παθητικού, σε περίπτωση εφαρμογής ενοποίησης, άλλως ως το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μείον 
το σύνολο των στοιχείων παθητικού), για τα τελευταία τρία (3) ελεγμένα οικονομικά έτη να ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00 €).
Ο όρος περί ενοποιημένων καταστάσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται για 
Διαγωνιζόμενο, ο οποίος είναι μητρική εταιρεία και καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στην 
περίπτωση αυτή η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Διαγωνιζομένου θα ελέγχεται με βάση τις 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
2.2.5.2. Εφόσον είναι νομικά πρόσωπα που αποτελούν εταιρείες ιδιωτικών/θεσμικών επενδυτικών κεφαλαίων 
(Private equity firm/fund), απαιτείται να έχουν δεσμευμένα, μη εκταμιευμένα και μη επενδυμένα κεφάλαια κατά το 
τελευταίο οικονομικό έτος πριν την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(50.000.000,00 €), σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ή ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση) ή τις εκθέσεις ελεγκτών τους ή πιστοποιητικό 
βεβαιωμένο από εκθέσεις ελεγκτών ή πιστοποιητικό βεβαιωμένο από ελεγκτή εκδοθέν εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών πριν από την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δικαιούται 
να ζητήσει την έκθεση ελεγκτή ή το πιστοποιητικό που αναφέρονται ανωτέρω, ακόμη και αν ο Διαγωνιζόμενος 
έχει ήδη υποβάλει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του.
Ο όρος περί ενοποιημένων καταστάσεων που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται για 
Διαγωνιζόμενο, ο οποίος είναι μητρική εταιρεία και καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στην 
περίπτωση αυτή η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Διαγωνιζομένου θα ελέγχεται με βάση τις 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
2.2.5.3. Εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, απαιτείται να έχουν στην άμεση κυριότητα και κατοχή τους διαθέσιμα, 
ρευστοποιήσιμα και ελεύθερα βαρών περιουσιακά στοιχεία συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον πενήντα 
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εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00 €). Για τους σκοπούς υπολογισμού της καθαρής προσωπικής περιουσίας 
ενός προσώπου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
(α) Καταθέσεις μετρητών σε τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα,
(β) Ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες.
2.2.5.4. Εφόσον είναι Ένωση Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, απαιτείται η σταθμισμένη μέση θέση, 
υπολογιζόμενη ως το άθροισμα της σχετικής παραμέτρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.2.5.1. 
ανωτέρω, για κάθε μέλος της Ένωσης και κατά αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής του (pro rata) στην 
Ένωση, (σύμφωνα με το παράρτημα IΙΙ της Διακήρυξης), να είναι τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(50.000.000,00 €).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την διαδικασία σύναψης της Σύμβασης ο 
Διαγωνιζόμενος απαιτείται να διαθέτει εμπειρία στη λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετρό σύμφωνα με τις 
παρ. 2.2.6.1 και 2.2.6.2 κατωτέρω, καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις της παρ. 2.2.6.3.
2.2.6.1 Εμπειρία στη λειτουργία δικτύων μετρό με πλήρως αυτόματο σύστημα χωρίς οδηγό
Ο Διαγωνιζόμενος πρέπει για τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα έτη εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, έως και 
την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, να έχει παράσχει υπηρεσίες λειτουργίας γραμμής/ών μετρό με τα εξής 
χαρακτηριστικά:
i. Το μήκος γραμμής/ών σε ένα έργο είναι τουλάχιστον (δέκα) 10 χιλιόμετρα
ii. Τουλάχιστον δέκα (10) σταθμοί είναι υπόγειοι.
iii. Το μέγεθος στόλου είναι τουλάχιστον είκοσι (20) συρμοί.
iv. Η επιβατική κίνηση είναι τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδες (12.000) επιβάτες κατ’ ελάχιστον ανά ώρα και ανά 
κατεύθυνση.
v. Λειτουργία του συνόλου του δικτύου του έργου με πλήρως αυτόματο σύστημα χωρίς οδηγό επί του συρμού, 
με σύστημα ελέγχου συρμών τύπου CBTC, περιλαμβανομένης και της λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών και 
σιδηροδρομικών συστημάτων.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω εμπειρία προκύπτει από συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου σε προηγούμενη 
Ενωση Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 
50%.
Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, η ως άνω απαιτούμενη εμπειρία θα πρέπει να 
καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
2.2.6.2 Εμπειρία στη συντήρηση δικτύων μετρό
Ο Διαγωνιζόμενος πρέπει για τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα έτη εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, έως και 
την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, να έχει εκτελέσει σε δίκτυο μετρό τις εξής εργασίες συντήρησης:
i. Επιδομής με μήκος γραμμής/ών σε ένα δίκτυο τουλάχιστον δέκα χιλιομέτρων (10km) (επιδομή 2x10Km), από 
τα οποία τουλάχιστον 10km επιδομής να είναι υπόγειο.
ii. Έργων πολιτικού μηχανικού και αρχιτεκτονικών τελειωμάτων σε δίκτυο μετρό, όπου τουλάχιστον δέκα (10) 
σταθμοί είναι υπόγειοι.
iii. Του συνόλου του εξοπλισμού ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων (περιλαμβανομένου 
του συστήματος κομίστρου [ΑΣΣΚ]) ενός δικτύου μεγέθους όπως κατ’ ελάχιστον καταγράφεται στην περίπτωση 
(i) ανωτέρω.
iv. Μεγέθους στόλου τουλάχιστον είκοσι (20) συρμών, με πλήρως αυτόματο σύστημα χωρίς οδηγό επί του 
συρμού, με σύστημα ελέγχου συρμών τύπου CBTC.
Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, η ως άνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από 
ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
2.2.6.3 Πρόσθετες απαιτήσεις
Ο Διαγωνιζόμενος απαιτείται να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο 
οργανισμό Πιστοποίησης.
Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων, η ως άνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από 
κάθε μέλος της ένωσης, στον τομέα δραστηριοποίησής του.

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους 
Διαγωνιζομένους με την Προσφορά τους, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 302 του ν.4412/2016 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (5.840.000 
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€), ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της καθαρής παρούσας αξίας της Σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζεται από τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
καθαρής παρούσας αξίας της Σύμβασης (η οποία ορίζεται στον όρο 1.3.2 της Διακήρυξης), εκτός ΦΠΑ.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
H χρηματοδότηση για την εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, η δε ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει υποχρέωση να καταβάλει στον Ανάδοχο ως συμβατικό τίμημα το 100% των πληρωμών 
διαθεσιμότητας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
Οι σχετικοί όροι της αποζημίωσης του Αναδόχου έχουν ενσωματωθεί στο ειδικό Τεύχος Πληρωμών.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως Μέλος Ένωσης Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων. 
Οι Ενώσεις Προσώπων ή Οικονομικών Φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή της Προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής της Προσφοράς από μια Ένωση Προσώπων ή 
Οικονομικών Φορέων, όλα τα Μέλη ευθύνονται έναντι της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε Ένωση Προσώπων ή Οικονομικών 
Φορέων, τα Μέλη υποχρεούνται να συστήσουν ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 
παρ. 4 του ν. 3389/2005, σε κάθε δε περίπτωση τα Μέλη που πληρούν τα κριτήρια τεχνικής επάρκειας ως προς 
τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης διατηρούν τουλάχιστον ποσοστό συμμετοχής είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/12/2022
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/12/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
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Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., διέπονται από τις διατάξεις του 
Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/16, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται 
να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατά παράβαση της ευρωπαϊκής 
ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην 
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 191- 193
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 11525
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: legal@ametro.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2106792021
Φαξ:  +30 2106792017
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eprocurement.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/08/2022

mailto:legal@ametro.gr
www.eprocurement.gov.gr
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