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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Α.Α.)  

 

Επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Α.Ε., με τον 
διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 094325955 / ΦΑΕ ΑΘΘΝΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφ. Μεςογείων 191-193 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 115 25 

Χϊρα Ελλάδα 

Γεωγραφικι Ρεριοχι Φορζα (Nuts) EL 30 

Γεωγραφικι Ρεριοχι εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ EL 30, EL 522 

Τθλζφωνο +30 210 6792     

Φαξ 210 6726126 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) kkarathanos@ametro.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κωνςταντίνοσ Καρακάνοσ 

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

 
Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. είναι Ν.Ρ.Ι.Δ. και 
ιδρφκθκε με το άρκρο πρϊτο του Νόμου 1955/91.     

Κφρια δραςτηριότητα 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 Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

 
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 ΕΣΘΔΘΣ. 

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

 
 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

http://www.ametro.gr/
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 
www.promitheus.gov.gr, με τθν ανοικτι διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 264 του ν. 4412/16, όπωσ 
ιςχφει.  

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Θ εν λόγω ςφμβαςθ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και θ 
Σφμβαςθ που κα ανατεκεί ςτον Ανάδοχο κα χρθματοδοτθκεί από διακζςιμεσ πιςτϊςεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε. 

 

1.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια διαφόρων ειδϊν γραφικισ φλθσ για τθν κάλυψθ των 
ςχετικϊν αναγκϊν τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτα γραφεία τθσ και ςτα εργοτάξιά τθσ ςτην Αθήνα και ςτη 
Θεςςαλονίκη, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτα Ρροςαρτιματά 
του. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 30192700-8 «Γραφική Φλη»  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, με 
δυνατότθτα παράταςήσ τθσ για ζωσ ζνα (1) ζτοσ επιπλζον με τουσ ίδιουσ όρουσ και κατόπιν ςυμφωνίασ 
των ςυμβαλλομζνων. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για τθ διάρκεια του ενόσ (1) ζτουσ ανζρχεται ςε πενήντα χιλιάδεσ Ευρϊ 
(50.000,00 €) πλζον Φ.Ρ.Α. Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία για τθ διάρκεια των δφο (1+1) ετϊν, 
περιλαμβανομζνθσ δθλαδι τθσ τυχόν παράταςθσ του ενόσ (1) ζτουσ, ανζρχεται ςε εκατό χιλιάδεσ Ευρϊ 
(100.000,00 €) πλζον Φ.Ρ.Α  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
τιμισ, ςφμφωνα με το άρκρο 311 του Ν.4412/16. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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 των εγγράφων και 
τθν Ελλθνικι νομοκεςία, τον ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν.4782/21 όπωσ αυτόσ ιςχφει και από 
τον Ελλθνικό Αςτικό Κϊδικα. Αρμόδια είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ, που κα εφαρμόηουν 
το Ελλθνικό δίκαιο.  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12η Οκτωβρίου 2022 και ϊρα 11:00 πμ.  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

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

Α. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ Διακιρυξθσ) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν 
ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωροφνται ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό (Α.Σ.):  171884 
και αναρτϊνται ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Θ Ρροκιρυξθ αναρτάται 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 
καταχωροφνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.ametro.gr ςτθ 
διαδρομι: www.ametro.gr, Διαγωνιςμοί.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

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, 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 κακϋ όλθ 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 υποςτθρικτικά.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1  Ζγγραφα τησ Σφμβαςησ 

2.1.1 (α) Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. 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+,  

2. θ παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, 

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

 

2.1.1 (β) 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 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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 Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Στουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ δίδεται θ δυνατότθτα, πριν από τθν υποβολι προςφορϊν, 
να υποβάλλουν ερωτήματα 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  26/09/2022 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. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινίςεων που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΘΔΘΣ ι το θλεκτρονικό αρχείο δεν είναι 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο 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  06/10/2022 και ϊρα 11:00π.μ. και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 
Α.Ε. (www.ametro.gr → Διαγωνιςμοί ).  

 

http://www.promitheus.gov.gr)/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ςτο τεφχοσ Διακιρυξθσ 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. 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε. Σε κάκε περίπτωςθ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να παρατείνει τισ ανωτζρω προκεςμίεσ 
κατόπιν αιτιολογθμζνθσ απόφαςισ τθσ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι   

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, 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 κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 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 
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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. 

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, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Σε κάκε περίπτωςθ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ/υποψθφίουσ τθ μετάφραςθ οιουδιποτε ςτοιχείου κρικεί απαραίτθτο για τθν εκτίμθςθ τθσ 
προςφοράσ τουσ. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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 εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 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 των οικονομικϊν 
φορζων από ζναν 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 ΙΙ 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. 
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2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

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 θ ίδια ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, 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. 

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, 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 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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 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 γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου 
ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 
αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλεσ οι ενϊςεισ ςτισ οποίεσ μετζχει το κοινό μζλοσ. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.  απαιτεί 
από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 3.3 τθσ παροφςασ. 

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 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

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 για ζνα (1) ζτοσ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ δθλαδι τθσ τυχόν παράταςθσ του ενόσ (1) επιπλζον ζτουσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., ιτοι ςτο 
ποςό των χιλίων ΕΥΩ (1.000,00 €).  

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

ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ςχετικοφ Ραραρτιματοσ ΙΙ 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 οποίεσ κα 
καλφπτουν ακροιςτικά το ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι Εγγυθτικζσ αυτζσ 
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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 ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ ΑΕ. μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, 
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 που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 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 

ςτθν παρ. 3 του άρκρου 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 εάν ο προςφζρων:  

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

2.2.8,  
γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 

3.2),  
δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,  
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) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,  
η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 

δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
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ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από 
τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

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 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 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:  

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 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 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 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 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 
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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:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, 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, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

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

καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ 

καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη.  

2.2.3.2. Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι του 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 ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
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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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ για τισ περιπτϊςεισ (α) και (β) τθσ παρ. 2.2.3.2, όταν ζχει 
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει, 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 κανονιςμοφ. 

2.2.3.3  Δεν ζχει εφαρμογι (αφορά επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ) 

2.2.3.4. 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 παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, 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 
ΑΕ, 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,  

(κ) εάν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη 
απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία ζκδοςησ πράξησ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5. Δεν ζχει εφαρμογι (αφορά τθν περίπτωςθ που θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 

1.000.000 ευρϊ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται 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. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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.   
 
Κξηηήξηα Δπηινγήο  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενό τθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά 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 
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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 ι εμπορικά 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 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Δεν ζχει εφαρμογι 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ πρζπει κατά το χρονικό διάςτθμα 2017 ζωσ και 2022 να ζχουν ςυνάψει / εκτελζςει 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν γραφικισ φλθσ με φορείσ του δθμοςίου ι μεγάλων ιδιωτικϊν επιχειριςεων: 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ υπόψθ εμπειρία μπορεί να καλφπτεται τουλάχιςτο από ζνα μζροσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Δεν ζχει εφαρμογι 

   

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στήριξη ςτην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα 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 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. 
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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. 

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.  

Στθν περίπτωςθ που o προςφζρων 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, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ για τουσ τρίτουσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ.   

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

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.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
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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 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςασ). 

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 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 Ρροκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή 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 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Ι το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 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 αυτό. 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 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 ΕΕΕΣ 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. 
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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 τθν παράγραφο 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 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) 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 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 ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο.  

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 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 και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Θ απαιτοφμενθ διάρκεια ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν αναφζρεται κάτωκι ανά περίπτωςθ.  

Β. 1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομήσ των λόγων αποκλειςμοφ τησ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  
παρακάτω. 

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 
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αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, 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 ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για την 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 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 την παράγραφο  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. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

 iii) 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 την παράγραφο 2.2.3.4 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.  
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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 τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ) Δεν ζχει εφαρμογι (αφορά τθν περίπτωςθ που θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 
1.000.000 ευρϊ) 

B. 2. Για την απόδειξη τησ απαίτηςησ του άρθρου 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 Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3 Για την απόδειξη τησ οικονομικήσ και χρηματοοικονομικήσ επάρκειασ τησ παραγράφου 2.2.5 

 (Δεν ζχει εφαρμογι) 

Β.4. Για την απόδειξη τησ επαγγελματικήσ ικανότητασ τησ παραγράφου 2.2.6 ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ 
προςκομίηει πίνακα που κα αναφζρεται ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοπτικι περιγραφι αυτισ, ο Ανακζτων 
Φορζασ, θ αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτι κακϊσ και τισ 
θμερομθνίεσ ζναρξθσ και περαίωςθσ. Ο πίνακασ κα ςυνοδεφεται από Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι τα ςτοιχεία 
που δίδονται ςτον πίνακα αυτό είναι πλιρθ, ακριβι και αλθκι. Σε κάκε περίπτωςθ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 
διατθρεί το δικαίωμα να ελζγξει τα ςτοιχεία που κα τθσ υποβλθκοφν και να ηθτιςει πλθροφορίεσ για τθ 
διαχείριςθ των ςυμβάςεων που ο διαγωνιηόμενοσ κα ςυμπεριλάβει ςτον ωσ άνω κατάλογο, 
απευκυνόμενθ απευκείασ ςτον εκάςτοτε πελάτθ του. 

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 ςτον εν λόγω πίνακα, 
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αυτά κα δθλϊνονται ςτθ ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Διαγωνιηόμενου, θ οποία κα ςυνοδεφει τον 
πίνακα. 

Β.5. Για την απόδειξη τησ ςυμμόρφωςήσ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ τησ παραγράφου 2.2.7  

 (Δεν ζχει εφαρμογι) 

Β.6. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςϊπηςησ, 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 την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςϊπηςησ, 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.   

 ii) Για τθν απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ 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 ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, 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 Α.Ε. πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
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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 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. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

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 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότητεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 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. 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.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Επίςθσ οι τρίτοι οφείλουν να υποβάλλουν, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν 
ικανότθτα τθν οποία παρζχουν. 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ γνωρίηει ςτθν παροφςα φάςθ και δθλϊνει ςτθν 
προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, 
προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο 
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι 
αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και προςκομίηει τα ςτοιχεία των υπεργολάβων που προτείνει.  

Οι Υπεργολάβοι οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά περί μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ, 
ςτθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) 
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τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό 
(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  

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. 

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 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. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
τιμισ, ςφμφωνα με το άρκρο 311 του Ν.4412/16 όπωσ ιςχφει. 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Δεν ζχει εφαρμογι.  

 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί  

Δεν ζχει εφαρμογι 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα IΙ (ΕΝΤΥΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ) τθσ Διακιρυξθσ,  για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ 
προμικειασ ανά είδοσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ που αφοροφν τμιμα του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. 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 Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋ αρικμ. 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 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 ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται 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.  
 
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:  
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(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ - Τεχνική Ρροςφορά», 
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ 
τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομική Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται 
θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, 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 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.  

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. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο “PDF”.  
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Ζωσ την ημζρα και ϊρα αποςφράγιςησ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, 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.  

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

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 Δικαιολογητικϊν Συμμετοχήσ - Τεχνικήσ 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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ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΕΝΤΥΡΑ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Επωνυμία Διαγωνιηόμενου 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΦΙΚΗΣ ΥΗΣ» 

(Κωδικόσ αναφοράσ: RFP - 428/22) 

Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Λεωφ. Μεςογείων 191-193 

115 25 – Ακινα 

Υπόψη: ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

__________________________________________________________ 

> 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. 

Επιςθμαίνεται ότι οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται 
θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτον ανωτζρω ςφραγιςμζνο φάκελο, το 
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ.   

  

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 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,  

β) τθν Εγγφηςη Συμμετοχήσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 302 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

γ)  τθν Υπεφθυνη Δήλωςη, 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 Τεχνική προςφορά των Διαγωνιηομζνων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 2.4.3.2 τθσ 
παροφςασ.  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

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 από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο “PDF”. 

2.4.3.2 Τεχνική προςφορά 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι “pdf”, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο “pdf”. 

Επίςθσ ο προςφζρων επιςυνάπτει ςε ξεχωριςτό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι “pdf” τθν παρακάτω 
Υπεφκυνθ Διλωςθ θ οποία κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ 
του γνθςίου υπογραφισ, από τον ίδιο τον διαγωνιηόμενο (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), ι το νόμιμο 
εκπρόςωπο ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ). Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ τεχνικι 
προςφορά κεωρείται ανυπόςτατθ. 

Συγκεκριμζνα, ςτον Υπεφκυνθ Διλωςθ αυτι κα δθλϊνεται ότι: 

1. όλα τα προςφερόμενα υλικά κα είναι καινοφργια καi αχρθςιμοποίθτα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

2. εγγυάται τθ διακεςιμότθτα των προςφερομζνων ειδϊν για τθ ςυνολικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 
(2 ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μονοετοφσ παράταςθσ) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε 
περίπτωςθ που οριςμζνα από τα είδθ του Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν είναι διακζςιμα από 
τον καταςκευαςτι λόγω παλαιότθτασ ι άλλο λόγο, κα επιςθμανκοφν ςχετικά και κα προτακεί, κατϋ 
εξαίρεςη, αξιόπιςτθ εναλλακτικι λφςθ, ιςοδφναμων ι καλφτερων τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

3. εγγυάται πωσ τα υλικά εκτόσ Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ που πικανόν κα απαιτθκοφν κα είναι 
καινοφργια και αχρθςιμοποίθτα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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4. ςε περίπτωςθ παροχισ υλικϊν που δεν ανταποκρίνονται ςτα ποιοτικά κριτιρια τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 
Α.Ε. ι ελαττωματικϊν υλικϊν κα γίνεται άμεςα θ αντικατάςταςι τουσ με νζα ςφμφωνα με τα κριτιρια 
τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Επιςημάνςεισ ςχετικζσ με την Τεχνική Ρροςφορά. 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά δεν αξιολογείται για τθν κατάταξθ του υποψθφίου. Τα ςτοιχεία τθσ 
χρθςιμοποιοφνται μόνο για τον αποκλειςμό προςφορϊν που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 
Διακιρυξθσ. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να καλεί εγγράφωσ τουσ 
διαγωνιηόμενουσ, να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα που ζχουν υποβάλλει, μζςα ςε 
εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των επτά (7) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε 
αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 310 του Ν.4412/16, οι 
διατάξεισ του οποίου ιςχφουν πλιρωσ ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 
 
 
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω.:  

Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» πρζπει να περιζχει: 

α) Την οικονομική προςφορά του ςυςτήματοσ, 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 ΡΑΑΤΗΜΑ Ι- ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ παροφςθσ. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ θ οικονομικι προςφορά κεωρείται ανυπόςτατθ και ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται. 

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. 

Τιμές 

Επιςθμαίνεται ότι: 

i. Οι τιμζσ μονάδοσ των προσ προμικεια ειδϊν δίδονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςε ΕΥΩ ανά μονάδα. 

ii. Δεν επιτρζπονται προςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ 
ςτθν οποία δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί τιμζσ μονάδοσ για όλα τα ηθτοφμενα είδθ, θ προςφορά αυτι κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

iii. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 310 του ν. 4412/2016. 

iv. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα παραμείνουν ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πικανισ μονοετοφσ παράταςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  
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v. Ρροςφορά που υπερβαίνει τθ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο 

άρκρο 1.3. τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν απόρριψη τθσ προςφοράσ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ, ωσ 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, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του 
υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 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 

Στισ προςφερόμενεσ τιμζσ δεν περιλαμβάνεται μόνον ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ βαρφνει τθν ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε.  
 
 
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.   

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 
Α.Ε., 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 και τθν 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 Α.Ε. 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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 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 παρατείνουν 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 Α.Ε. 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 να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
 
 
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 
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 ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 





  

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP - 428/22 

Α.. 171884 

 

 

 

Σελίδα 33 

προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 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 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 310 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 103 και 310 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 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., 

ε) θ οποία δεν καλφπτει το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

ςτ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 310 του 

ν. 4412/2016, ι εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςε οποιοδιποτε άλλο 

ςθμείο τθσ προςφοράσ, πλθν του θλεκτρονικοφ αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ, 

ι) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι 
ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 313 του ν.4412/2016, 

ια) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

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) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ιδ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 103 και 310 του 
ν.4412/2016, 

ιε) 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. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 





  

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP - 428/22 

Α.. 171884 

 

 

 

Σελίδα 34 

ιςτ) 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. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

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 Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.). 

Θ αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει με τθ διαδικαςία που αναλφεται ςτθ 
ςυνζχεια. 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποςφράγιςη προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 
Α.Ε., ιτοι θ Επιτροπή 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» και 
του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 18η Οκτωβρίου και ϊρα 11:00 πμ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, 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. 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. 

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. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 302. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
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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 Α.Ε. 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, 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 Α.Ε. επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε. απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. Σε κάκε περίπτωςθ θ 
κρίςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των 
ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
Επιςθμαίνεται ότι το αποτζλεςμα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνεται ομοίωσ ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ.     

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά εκδίδεται απόφαςθ 
για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» 
και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον 
οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ 
προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 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 όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 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 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, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Τα ανωτζρω ζγγραφα ςε ζντυπθ μορφι, κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μζχρι τισ 
15:00, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ». Ο ςχετικόσ 
ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», κα πρζπει να φζρει υποχρεωτικά 
τθν παρακάτω ετικζτα και να ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικι επιςτολι εκτόσ φακζλου, προκειμζνου να 
πρωτοκολλθκεί κατά τθν άφιξι του. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 

Επωνυμία Διαγωνιηόμενου 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» 

(Κωδικόσ αναφοράσ: RFP - 428/22) 

Ρροσ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Λεωφ. Μεςογείων 191-193 

115 25 – Ακινα 

Υπόψη: ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

__________________________________________________________ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
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Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 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. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 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. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  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 (ΕΕΕΣ)  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 αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
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 (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (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 ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
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 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

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 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 όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 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 λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

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 Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
και  
γ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 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. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

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 ΑΕ 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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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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Διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 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). 

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 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ATTIKO 
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METRO A.E. κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - 
πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.) επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν 
προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.) μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν 
κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο 
προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  





  

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

RFP - 428/22 

Α.. 171884 

 

 

 

Σελίδα 42 

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.), το αργότερο εντόσ 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά 
κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν 
Ζκκεςθ Απόψεων θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν 
υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ. 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ,. 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.) και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ 
Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από 
τθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.) Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω 
ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - 
πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.) κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει 
δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.) λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ ΑΕ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο 
Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν 
Α.Ε.Ρ.Ρ.) ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με 
τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Ενιαία Αρχι 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ. - πρϊθν Α.Ε.Ρ.Ρ.), τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν 
αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του,  οποίου διατάςςει με πράξθ του ο 
Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν 
κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί 
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ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι 
απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και 
τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ, μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 
κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

3.5.1 Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ., ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν 
όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
317 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 
διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά 
από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 
ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν:  

α) αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, 
κακϊσ και  

β) αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν 
οριςκείςα προκεςμία ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του 
ν.4412/16, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία ανάκεςθσ και μετά από γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:   
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α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι 
τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 του ν.4412/16,  

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ,  

γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, μετά από ειδικι 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ,  
ε) Εάν λιξει θ ιςχφσ των προςφορϊν και οι διαγωνιηόμενοι δεν δεχτοφν να τισ παρατείνουν ςφμφωνα με 

τθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97 του ν.4412/16, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,  
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ. 

3.5.1  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. 

3.5.2  Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι προβλζψεισ του άρκρου 317 του Ν.4412/2016. 

3.5.3  Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, όςοι είχαν ςυμμετάςχει ςε αυτόν, δεν 
ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

4.1.1 Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
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 2 που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙ 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 οφείλει 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 υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ  κατά 12 μινεσ από τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του ενόσ ζτουσ.    

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.   

Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ 
ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τθσ απαιτείται 
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι γενικοί όροι για τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.1.5 τθσ 
παροφςασ.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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. 
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4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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 και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
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. 

4.3.2 Δεν ζχει εφαρμογι (Αφορά ςτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του ν. 2939/2001). 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

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 18 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 ανακζτουςα αρχι 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.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 
χρθματοοικονομικι επάρκεια-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 ςτ θρίχκθκε. 
Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. τα ζγγραφα που πιςτοποιοφν τισ 
ικανότθτεσ του νζου υπεργολάβου και θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. αποφαςίηει 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 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 
ΑΕ.. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. δφναται να προςκαλζςει τον 
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ 
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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 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 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να μθν καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

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. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ο Ανάδοχοσ κα αποηθμιϊνεται βάςει των τιμϊν τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. 

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται με πίςτωςθ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του Αναδόχου ι με 
δίγραμμθ επιταγι ςτισ 15 - 20 του επόμενου μινα, από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τθν ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε. του τιμολογίου του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει προθγθκεί θ οριςτικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υλικϊν ςτο χρονικό διάςτθμα αναφοράσ και θ ςφνταξθ του «Ρρωτοκόλλου 
Ραραλαβισ Υλικϊν Σφμβαςθσ» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 

Θα καταβάλλεται το 100% τθσ αξίασ που αντιςτοιχεί ςτα παραλθφκζντα υλικά, ςφμφωνα με τθν 
οικονομικι προςφορά του αναδόχου και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 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 προμικεια των ηθτοφμενων υλικϊν  ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα 
ακόλουκα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του: 

I. Τιμολόγιο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου. 

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. 

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. 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 (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.), 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 (Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ.) (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει με τισ 
αλλαγζσ του Ν.4912/22). 

δ) κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου ι/και τρίτων προκφπτει βάςει τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ 

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, 
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τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςυντάξεων 
επαγγελματιϊν, δθμοςίων ι άλλων φορζων. 

Για τθν αμοιβι του Αναδόχου δεν προβλζπεται ανακεϊρθςθ τιμϊν.  

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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 Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εάν δεν 
προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, μετά 
από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτο Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) ςτθν περίπτωςθ που δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτο ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016,   με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ (γ), 
θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. 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 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 τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δ.Σ. 
τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
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Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ 
Α.Ε.  από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι . 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε., που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που 
δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για 
τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία 
του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.   

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., αμελλθτί, ςτθν 
ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου 
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 υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ - παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε 
πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 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 Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ προβλεπόμενθσ 
ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, 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 Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

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 
Ακθνϊν, 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 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Γηάξθεηα ζύκβαζεο - Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ζνα (1) ζτοσ, με δυνατότθτα παράταςισ τθσ για ζωσ ζνα (1) ζτοσ 
επιπλζον, κατόπιν ςυμφωνίασ των ςυμβαλλομζνων.  

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ θσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ 
εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και το αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
παραλαβι από τον Ανάδοχο τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. Ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ 

Οι παραδόςεισ κα γίνονται με φροντίδα και ευκφνθ του Αναδόχου ςτα κεντρικά γραφεία τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτθν Ακινα (Λεωφ. Μεςογείων 191-193, Τ.Κ. 115 25) και ςτθ Θεςςαλονίκθ (26θσ Οκτωβρίου 
40, Τ.Κ. 546 27, κτίριο ATRINA), ςτα γραφεία τθσ και ςτουσ χϊρουσ των εργοταξίων του ζργου του ΜΕΤΟ, 
εντόσ του Νομοφ Αττικισ, και ςτα γραφεία τθσ και ςτουσ χϊρουσ των εργοταξίων του ζργου του ΜΕΤΟ, 
εντόσ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ, ανάλογα με τισ υποδείξεισ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί εγκαίρωσ τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςχετικά με τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει τα παραγγελκζντα υλικά. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικϊν ςε χϊρο τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό κεωρθμζνο από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., ςτο οποίο να αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, τα υλικά, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ 

Οι δαπάνεσ μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ των ειδϊν ςτουσ ωσ άνω χϊρουσ βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ υποχρεοφται να διακζτει το ανάλογο προςωπικό για τθν μεταφορά και εκφόρτωςθ. Ο Ανάδοχοσ 
φζρει το κίνδυνο των εκάςτοτε παραγγελλομζνων ειδϊν μζχρι και τθν παράδοςι τουσ ςτουσ ωσ άνω 
χϊρουσ τθσ εταιρείασ.  Επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται άμεςα ςε αντικατάςταςθ των υλικϊν 
που υπζςτθςαν φκορά/ηθμία κατά τθ μεταφορά αυτϊν ςτο χϊρο παράδοςθσ.. 

 

6.2  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο - Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο - Υξόλνο 
θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1.  Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφει τα είδθ 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 τθσ Σφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για 

τθν αρτιότθτα των παρεχόμενων υλικϊν 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 υλικϊν 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 Διεφθυνςη Συντονιςμοφ 

Οργάνωςησ και Υποςτήριξησ τησ ςφμβαςησ, θ οποία κα είναι θ οποία κα είναι αρμόδια για τθν εφρυκμθ 
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εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε κζματα οργάνωςθσ και υποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ κακϊσ και ςε κζματα αλλθλογραφίασ και επικοινωνίασ με τον Ανάδοχο. 

Θ Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ  με απόφαςι τθσ ορίηει για τθ διαχείριςθ τθσ ςφμβαςθσ, ωσ επόπτη με 

κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ 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 Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & 

Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ 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 Επιτροπή Ραρακολοφθηςησ & Ραραλαβήσ τησ 

ςφμβαςησ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, θ οποία κα 

είναι αρμόδια για τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ 

όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον Ανάδοχο. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβισ και ειςθγείται ςτο Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ ΑΕ για τθν ζγκριςι τουσ κακϊσ και για 

όλα τα κζματα παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ γνωμοδοτεί προσ το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΟ ΑΕ και για κζματα που αφοροφν ςε παρατάςεισ, τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και υπογράφει τουσ 

απαιτοφμενουσ λογαριαςμοφσ. 

Γ) Επίςθσ το Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. κα ορίςει Επιτροπή αξιολόγηςησ ενςτάςεων, θ οποία κα είναι 

αρμόδια για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων ενςτάςεων και προςφυγϊν, που υποβάλλονται ενϊπιον τθσ 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και τα μζλθ τθσ κα είναι διαφορετικά από τα μζλθ τθσ Διεφκυνςθσ Συντονιςμοφ 

Οργάνωςθσ και Υποςτιριξθσ τθσ Σφμβαςθσ  και τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και 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 προμικειασ. 

Δεν υφίςταται ςχζςθ πρόςτιςθσ κατά το άρκρο 922 ΑΚ μεταξφ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. και του Αναδόχου.  

6.2.2. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 

εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει τα υλικά, και ειςθγείται ςτο Δ.Σ τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν ζγκριςθ του 
Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ μετά από γνωμοδότθςθ τθσ. 
β) να παραλάβει τα υλικά με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει τα υλικά. 
 
Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ 
αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ 
τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ δεν επθρεάηουν τθν 
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καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΟ Α.Ε., φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του υλικοφ, με ι χωρίσ 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον κρικεί από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και 
δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε., φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ, το υλικό μπορεί να απορριφκεί. 
Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
208 του Ν.4412/16. 

6.2.5 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.  

6.2.6 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 6.2.1.Β 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 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 υλικϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ 
ζην εμσηεξηθό 

Δεν ζχει εφαρμογι 

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ - Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ & 
Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν ζχει εφαρμογι 
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6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Δεν ζχει εφαρμογι 

 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα παραμείνουν ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πικανισ μονοετοφσ παράταςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

ενεργϊν ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ι τθσ ζνωςθσ με τθν επωνυμία (ςτθν περίπτωςθ 
που ο διαγωνιηόμενοσ είναι εταιρεία ι ζνωςθ) 1 

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

 

δθλϊνω και προςφζρω τα παρακάτω: 

 

 

Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ρροκειμζνου να διαμορφϊςω (ι θ εταιρεία που εκπροςωπϊ να διαμορφϊςει) τθν Οικονομικι 
Ρροςφορά μου (τθσ) ςτο διαγωνιςμό που διενεργείται από τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. για τθν «Ρρομήθεια 
Γραφικήσ Φλησ» (διαγωνιςμόσ RFP - 428/22) ζχω (ζχει) μελετιςει και ζχω (ζχει) πλιρθ γνϊςθ των όρων 
και των τευχϊν του διαγωνιςμοφ τα οποία και αποδζχομαι (αποδζχεται) ανεπιφφλακτα και ζχω (ζχει) 
λάβει υπϋ όψιν μου (τθσ) όλα τα ςτοιχεία αυτά ςτθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ μου (τθσ).  

Στισ παρακάτω τιμζσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ περιλαμβάνονται και ζχουν ςυνυπολογιςκεί το κόςτοσ 
των προςφερόμενων ειδϊν και το κζρδοσ του Αναδόχου, οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ για γενικά ι ειδικά 
ζξοδά του, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πάςθσ φφςεωσ μιςκολογικϊν ι άλλων δαπανϊν ςχετικά με 
το απαςχολοφμενο προςωπικό και των ςυναφϊν δαπανϊν για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και εν γζνει 
εργοδοτικζσ υποχρεϊςεισ, οι δαπάνεσ μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ των ειδϊν ςτουσ προςδιοριηόμενουσ 
ςτθ ςφμβαςθ χϊρουσ παράδοςθσ, οι δαπάνεσ αςφάλιςθσ, οι κάκε είδουσ φορολογικζσ ι άλλεσ 
επιβαρφνςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε τρίτου και γενικά κάκε δαπάνθ, ζςτω και αν δεν 
κατονομάηεται ρθτά, που είναι απαραίτθτθ  για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. βαρφνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των 
εκάςτοτε πλθρωτζων ποςϊν. 
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Β) ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
1. Οι αναγραφόμενεσ ςτον κατωτζρω πίνακα ποςότθτεσ αφοροφν ςτθ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ ανά 

είδοσ, είναι ςε κάκε περίπτωςθ ενδεικτικζσ και δεν δεςμεφουν τθν ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε. ςτισ 
μελλοντικζσ τθσ παραγγελίεσ. Επίςθσ οι ποςότθτεσ αναφζρονται ςτισ ηθτοφμενεσ ςυςκευαςίεσ κάκε 
είδουσ. 

2. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ των ειδϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα παραμείνουν ςτακερζσ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Στον παρακάτω Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ θ ποςότθτα που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΓΙΑ 
1 ΕΤΟΣ» αναφζρεται ςτθ ςυςκευαςία που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΜΟΝΑΔΑ». 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ EIΓΟ ΜΟΝΑΓΑ  
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΓΙΑ 1 ΔΣΟ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€ χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(€ χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Αληαιιαθηηθά ραξηάθηα θύβσλ άζπξα, 
500 θ 

ΣΔΜ  106 
 

 

2 Απόδεημε είζπξαμεο 50x3 ΣΔΜ  7    
 

3 Απόδεημε πιεξσκήο 50x3 ΣΔΜ  1     
 

4 Απνζπξξαπηηθό θαβνπξάθη ΣΔΜ  13     
 

5 Αξηζκνκεραλή 12 ςεθίσλ ΣΔΜ  10     
 

6 Αξηζκνκεραλή επηζηεκνληθή ΣΔΜ  1     
 

7 Αηδέληεο ηειεθώλνπ, 14x21 ΣΔΜ  1     
 

8 
Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο Α4 γηα “laser 
printers”, “ZWECKFO RM” ή πνηνηηθά 
ηζνδύλακα 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 53    
 

 

9 Βάζε γπξηζηνύ εκεξνδείθηε ΣΔΜ  7    
 

 

10 
Βάζε θνιιεηηθήο ηαηλίαο, “SCOTCH” ή 
πνηνηηθά ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  25    
 

 

11 Βηβιίν πξαθηηθώλ 25x35 100 θ ΣΔΜ  1    
 

12 Γόκεο άζπξεο PVC 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 16    

 
 

13 Γειηίν απνζηνιήο 50x3 ΣΔΜ  1     
 

14 Γηαρσξηζηηθά 10 ζεκάησλ πιαζηηθά 
ΤΚ. 20 

ΣΔΜ 
 40    

 
 

15 Γηαρσξηζηηθά 10 ζεκάησλ ράξηηλα 
ΤΚ. 20 

ΣΔΜ 
 120    

 
 

16 Γηαρσξηζηηθά 20 ζεκάησλ πιαζηηθά 
ΤΚ. 20 

ΣΔΜ 
 1    

 
 

17 Γηαρσξηζηηθά 20 ζεκάησλ ράξηηλα 
ΤΚ. 20 

ΣΔΜ 
 1    

 
 

18 Γηαρσξηζηηθά 5 ζεκάησλ πιαζηηθά ΣΔΜ  33      

19 Γηαρσξηζηηθά αιθαβεηάξηα ειιεληθά ΣΔΜ  13    
 

 

20 Γηνξζσηηθή ηαηλία 5mm x 6m   ΣΔΜ  1.000     
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21 Γηνξζσηηθό πγξό 20 ml 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 4   

 
 

22 Γηνξζσηηθό ζηπιό 8 ml ΣΔΜ   4    
 

23 Δμώθπιια βηβιηνδεζίαο Α4 ραξηόλη 
ΤΚ. 100 
ΦΤΛΛΧΝ 

 2    
 

 

24 Δμώθπιια βηβιηνδεζίαο, Α4 δηαθαλέο 
ΤΚ. 100 
ΦΤΛΛΧΝ 

 3    
 

 

25 Δμώθπιια βηβιηνδεζίαο Α4 πιαζηηθό 
ΤΚ. 100 
ΦΤΛΛΧΝ 

 1    
 

 

26 Ηκεξνδείθηεο γπξηζηόο  ΣΔΜ  260    
 

 

27 Ηκεξνιόγηα εκεξήζηα 17x25 ΣΔΜ  3    
 

28 Θήθεο Γ δηαθαλείο 
ΤΚ. 100 

ΣΔΜ 
 30    

 
 

29 Θήθεο Γ ρξσκαηηζηέο 
ΤΚ. 100 

ΣΔΜ 
 3    

 

 

30 Θήθεο γξαθείνπ ζηαζεξέο ΣΔΜ  20    
 

 

31 Θήθεο Π κε ηξύπεο 
ΤΚ. 100 

ΣΔΜ 
 60    

 

 

32 Θήθεο Α4 γηα 3 CD 
ΤΚ. 5 

ΣΔΜ 
 300    

 
 

33 
Θήθε πεξηνδηθώλ 10-αξα, «ΙΧΝΙΑ» ή  
πνηνηηθά ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  170    
 

 

34 Καιάζηα αρξήζησλ 16 It ΣΔΜ  1    
 

 

35 
Κηβώηην αξρείνπ κε θαπάθη θαη ιαβέο, 
30x35x50 

ΣΔΜ  130    
 

 

36 Κιαζέξ A3 πιαζηηθό ΣΔΜ  13     
 

37 Κιαζέξ 4εθ.πιαζηηθό ΣΔΜ  7     
 

38 Κιαζέξ 8εθ.πιαζηηθό ΣΔΜ  60    
 

 

39 Κιηκαθόκεηξν ΣΔΜ  7    
 

 

40 Κιηπ 19mm, ΔΣ 10ΣΔΜ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 250    

 
 

41 Κιηπ 24mm, ΔΣ 10ΣΔΜ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 130    

 
 

42 Κιηπ 32mm, ΔΣ 10ΣΔΜ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 130    

 

 

43 Κιηπ 42mm, ΔΣ 10ΣΔΜ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 85    

 
 

44 Κιηπ 51mm, ΔΣ 10ΣΔΜ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 85    

 
 

45 
Κόιια UHU Stick 21 gr ή  πνηνηηθά  
ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  30    
 

 

46 
Κόιια UHU ξεπζηή 21 ml ή  πνηνηηθά  
ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  65    
 

 

47 Κνιιεηηθή ηαηλία 19 x 33 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 10    
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48 
Κνιιεηηθή ηαηλία θαθέ ζπζθεπαζίαο 5 
cm 

ΣΔΜ  40    
 

 

49 
Κνιιεηηθή ηαηλία δηαθαλήο 
ζπζθεπαζίαο 5 cm. 

ΣΔΜ  60    
 

 

50 Κνπίδηα κεγάια ΣΔΜ  20     
 

51 Κνπίδηα κηθξά ΣΔΜ  13    
 

 

52 Κνπηηά αξρείνπ κε ιάζηηρν 4 εθ. ΣΔΜ  13     
 

53 Κνπηηά αξρείνπ κε ιάζηηρν 7 εθ. ΣΔΜ  33     
 

54 Κνπηηά αξρείνπ κε ιάζηηρν 10 εθ. ΣΔΜ  53     
 

55 Κνπηηά FIBER κε ιάζηηρν 3 εθ. ΣΔΜ  10    
 

 

56 Κνπηηά FIBER κε ιάζηηρν 5 εθ. ΣΔΜ  10    
 

 

57 Κνπηηά FIBER κε ιάζηηρν 8 εθ. ΣΔΜ  70     
 

58 Κνπηηά FIBER κε ιάζηηρν 11 εθ. ΣΔΜ  70      

59 Κύβνο γηα ραξηάθηα πιαζηηθόο ΣΔΜ  2     
 

60 Λάκεο θνππηδηνύ κεγάινπ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 3    

 
 

61 Λάκεο θνππηδηνύ κηθξνύ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 7    

 

 

62 Mouse pads GEL ΣΔΜ  3     
 

63 Mouse pads ζπνγγώδε ΣΔΜ  23     
 

64 Μαξθαδνξάθηα 0,5  
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 200    

 
 

65 Μαξθαδνξάθηα 0,7 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 100    

 
 

66 
Μαξθαδόξνη αλεμίηεινη Edding ή  
πνηνηηθά ηζνδύλακα 

ΤΚ. 10 
ΣΔΜ 

 7    
 

 

67 Μαξθαδόξνη γηα CD 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 3    

 
 

68 Μαξθαδόξνη γηα white board 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 7    

 
 

69 Μεηξνηαηλίεο κεηαιιηθέο 5κ ΣΔΜ  1     
 

70 Μεηξνηαηλίεο κεηαιιηθέο 50κ ΣΔΜ  1     
 

71 Μαξθαδόξνο ππνγξάκκηζεο 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 30    

 
 

72 Μεραληθά κνιύβηα 0,5 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 7    

 
 

73 Μεραληθά κνιύβηα 0,7 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 3    

 
 

74 Μεραληθά κνιύβηα  0,9 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 3    

 
 

75 Μνιύβηα κε γόκα 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 40    

 
 

76 Μνιπβνζήθεο πνηήξη καύξεο ΣΔΜ  8     
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77 Μπινθ δηαθαλέο A3 ΣΔΜ  1      

78 Μπινθ δηαθαλέο Α4 ΣΔΜ  1     
 

79 Μπινθ θαξέ Α4 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 1    

 
 

80 Μπινθ θαηξηγέ Α4 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 1    

 
 

81 Μπινθ ιεπθό Α4 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 1    

 
 

82 Μπινθ ξηγέ Α4 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 7    

 
 

83 Μπινθ ξηγέ Α5 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 16    

 
 

84 Μπινθ ξηδόραξην A3 ΣΔΜ  16     
 

85 Μπινθ ξηδόραξην Α4 ΣΔΜ  7     
 

86 Μύηεο γηα κεραληθά κνιύβηα 0.5 
ΤΚ. 12 

ΣΔΜ 
 20    

 
 

87 Μύηεο γηα κεραληθά κνιύβηα 0.7 
ΤΚ. 12 

ΣΔΜ 
 20      

88 Μύηεο γηα κεραληθά κνιύβηα 0.9 
ΤΚ. 12 

ΣΔΜ 
 20      

89 Νηνζηέ A3 κε 4 θξίθνπο ΣΔΜ  1      

90 Νηνζηέ γηα θάξηεο επηζθεπηώλ ΣΔΜ  1      

91 
Νηνζηέ έιαζκα Α4 κε δηαθαλέο 
εμώθπιιν 

ΤΚ. 50 
ΣΔΜ 

 13      

92 Νηνζηέ κε δηαθαλείο ζήθεο 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 1     

93 Ξύζηξεο κεηαιιηθέο 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 5      

94 Πεξθνξαηέξ κεγάιν κε νδεγό 6.3 mm ΣΔΜ  13      

95 Πεξθνξαηέξ κηθξό κε νδεγό 1.6 mm ΣΔΜ  20      

96 Πίλαθαο καξθαδόξνπ ιεπθόο 60X90 ΣΔΜ  1      

97 Πίλαθαο καξθαδόξνπ ιεπθόο 90 Υ 120 ΣΔΜ  1      

98 
Πίλαθαο θειινύ κε μύιηλν πιαίζην 
60X90 

ΣΔΜ  1      

99 Πηλαθίδα ζεκηλαξίσλ A4 κε θιηπ ΣΔΜ  3      

100 
Πξσηόθνιιν αιιεινγξαθίαο 100Φ 
17Υ25 526 

ΣΔΜ  3      

101 
Πξσηόθνιιν αιιεινγξαθίαο 21Υ30 
542 

ΣΔΜ  1      

102 
Πξσηόθνιιν αιιεινγξαθίαο 25Υ35 
543Α 

ΣΔΜ  1      

103 
Post-it θύβνο 76x76 400Φ  θίηξηλν 
 

ΜΠΛΟΚ 400 
ΦΤΛΛΧΝ 

 13      

104 
Post-it κεγάιν 102x76 100Φ θίηξηλν 
 

ΜΠΛΟΚ 100 
ΦΤΛΛΧΝ 

 90      
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105 
Post-it κηθξό 38x51 100Φ 3ΣΔΜ  
θίηξηλν 
 

ΔΣ 3 
ΜΠΛΟΚ 100 

ΦΤΛΛΧΝ 
 300      

106 
Post-it ηεηξάγσλν 76x76mm 100Φ  
θίηξηλν 

ΤΚ. 10 
ΣΔΜ 

 25      

107 ειηδνδείθηεο 50 ΔΛ 
ΤΚ. 10 

ΣΔΜ 
 10      

108 
ειηδνδείθηεο ΜΙΝΙ  INDEX ΒΔΛΟ 
5X50 Φ  

ΤΚ. 10 
ΣΔΜ 

7   

109 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 6mm Φ 6ΜΜ 
(100T)  

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

110 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 8mm ΔΣ 
100ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

111 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 10mm ΔΣ 
100ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

112 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 12mm ΔΣ 
100ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

113 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 14mm ΔΣ 
20ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

114 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 16mm ΔΣ 
50ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

115 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 18mm ΔΣ 
50ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

116 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 20mm ΔΣ 
50ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

117 
πηξάι βηβιηνδεζίαο 25mm ΔΣ 
50ΣΔΜ 

ΤΚ. 100 
ΣΔΜ 

 1      

118 πξέϋ θαζαξηζκνύ νζόλεο Η/Τ ΣΔΜ  3      

119 ηήξηγκα θαξπνύ GEL ΣΔΜ  3      

120 
ηπιό BIC δηαθαλέο ή  πνηνηηθά 
ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  670      

121 πλδεηήξεο 51 mm 
ΚΟΤΣΑΚΙ 100 
ΤΝΓΔΣΗΡΧ

Ν 
 33      

122 πλδεηήξεο 32 mm 
ΚΟΤΣΑΚΙ 100 
ΤΝΓΔΣΗΡΧ

Ν 
 130      

123 πλδεηήξεο 26 mm 
ΚΟΤΣΑΚΙ 100 
ΤΝΓΔΣΗΡΧ

Ν 
 160      

124 ύξκαηα ζπξξαπηηθνύ γηα PARVA 64 
ΚΟΤΣΑΚΙ 

1000 
ΤΡΜΑΣΧΝ 

 130      

125 
ύξκαηα ζπξξαπηηθνύ γηα PRIMULA 
12 

ΚΟΤΣΑΚΙ 
1000 

ΤΡΜΑΣΧΝ 
 230      

126 
πξξαπηηθό PARVA64 ή πνηνηηθά 
ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  10      

127 
πξξαπηηθό PRIMULA 12 Π ή πνηνηηθά 
ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  13      

128 θνπγγάξη γηα ιεπθνπίλαθα ΣΔΜ  1     
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129 
Σαηλία δηπιήο όςεσο TESA ή πνηνηηθά 
ηζνδύλακα 

ΣΔΜ  2      

130 Σεηξάδην ζπηξάι 3 ζεκάησλ 17x25 ΣΔΜ  100      

131 Σεηξάδην ζπηξάι 3 ζεκάησλ 21x30 ΣΔΜ  86      

132 Σειέθσλν Gigaset-DA310-Black ΣΔΜ  20      

133 Σειέθσλν Panasonic-KX-TS560 ΣΔΜ  3      

134 Σηκνιόγην πώιεζεο αγαζώλ 50ρ3 ΣΔΜ  1      

135 Τπνπόδην ΣΔΜ  3      

136 Φάθεινη θξεκαζηνί ΔΣ 25ΣΔΜ 
ΤΚ. 50 

ΣΔΜ 
 20      

137 Φάθεινη ιεπθνί απηνθόιιεηνη 11Υ22εθ. 
ΤΚ. 500 

ΣΔΜ 
 7      

138 Φάθεινη ιεπθνί απηνθόιιεηνη 19Υ26εθ. 
ΤΚ. 500 

ΣΔΜ 
 2      

139 Φάθεινη ιεπθνί απηνθόιιεηνη 23Υ32εθ. 
ΤΚ. 500 

ΣΔΜ 
 7      

140 Φάθεινη ιεπθνί απηνθόιιεηνη 30Υ40εθ 
ΤΚ. 250 

ΣΔΜ 
 1      

141 
Φάθεινη κε απηηά θαη ιάζηηρν ΔΣ 
5ΣΔΜ 

ΤΚ. 10 
ΣΔΜ 

 70      

142 Φάθεινη κε παξάζπξν 11.4X22.9 ΔΣ 25ΣΔΜ  130      

143 Φάθεινο δηθνγξαθίαο κε απηηά ΣΔΜ  13      

144 Φσηναληηγξαθηθό ραξηί Α4 
ΠΑΚΔΣΟ 

500 
ΦΤΛΛΧΝ 

 4.000      

145 Φσηναληηγξαθηθό ραξηί A3 
ΠΑΚΔΣΟ 

500 
ΦΤΛΛΧΝ 

 120      

146 Υάξαθαο 30εθ. ΣΔΜ  7      

147 
Υαξηί θσηναληηγξαθηθό έγρξσκν Α4 
80 γξ. 

ΠΑΚΔΣΟ 
500 

ΦΤΛΛΧΝ 
 1      

148 
Υαξηί θσηναληηγξαθηθό έγρξσκν Α4 
160 γξ. 

ΠΑΚΔΣΟ 
100 

ΦΤΛΛΧΝ 
 1      

149 
Υαξηί θσηναληηγξαθηθό έγρξσκν Α4 
200 γξ. 

ΠΑΚΔΣΟ 
100 

ΦΤΛΛΧΝ 
 1      

150 Υάξηηλεο ζήθεο γηα CD ΑΣΟΜΙΚΔ ΔΣ 50 ΣΔΜ  70      

151 Υαξηόλη ΚΑΡΑ 50X70 10mm ΣΔΜ  1      

152 Υαξηόλη ΚΑΡΑ 70X100 10mm ΣΔΜ  1      

153 Υαξηνηαηλία 57mm ΣΔΜ  3      

154 Φαιίδηα 17 εθ. ΣΔΜ 20   
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Γ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΕΚΡΤΩΣΗ   
 
Οι Υποψιφιοι κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν Οικονομικι τουσ προςφορά τιμοκατάλογο με το ςφνολο 
των προϊόντων γραφικισ φλθσ που διακζτουν. Επί των τιμϊν αυτϊν και για τα είδθ που δεν 
περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι οφείλουν να αναφζρουν το 
ποςοςτό ζκπτωςθσ που προςφζρουν ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί αγορά τζτοιου είδουσ. Επίςθσ ςε 
περιπτϊςεισ που ςτο μζλλον απαιτθκοφν ςυναφι είδθ που δεν αναφζρονται ςτουσ επιςυναπτόμενουσ 
τιμοκαταλόγουσ, (επειδι π.χ. κα αφοροφν νεότερεσ προϊόντα που δεν μποροφν να προβλεφκοφν αυτι τθν 
ςτιγμι), θ προςφερόμενθ ζκπτωςθ κα ιςχφει και για τα είδθ αυτά. 
Η ζκπτωςη αυτή δεν αξιολογείται ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ και κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ που 
απαιτθκεί να αγοραςτεί προϊόν που δεν περιλαμβάνεται ςτον Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Το 
ποςοςτό τθσ ζκπτωςθσ κα παραμείνει ςτακερό κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μονοετοφσ παράταςθσ.  
 
 Ζκπτωςη (%) επί των τιμϊν τιμοκαταλόγου των ειδϊν μασ: .................   
 
 

 

 

 

 
Ο ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 
Ηλεκτρονικι Τπογραφι Εξουςιοδοτθμζνου Εκπροςϊπου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ 
(ΚΟΣΟ Α - € χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΓΤΟ ΔΣΗ (1+1) 
[ΚΟΣΟ Β = ΚΟΣΟ Α x 2 - € χωρίς Φ.Π.Α.] 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ) 

……………………………………………………………………………………../  

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτοντοσ Φορζα2) 

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

(Διεφκυνςθ Ανακζτοντοσ Φορζα3) 

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

Εγγφθςθ μασ υπ’αρικμ. ……………….. ποςοφ ……………………..…………….    ευρϊ4. 

 

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 
………………………………………...…5  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) .......................... 

                                                           
2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

4 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό 
αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.  

5 Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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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 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) ημζρεσ 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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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

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 
σύμβασης)”, 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 αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε πζντε (5) ημζρεσ 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 

                                                           
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο.  

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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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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