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ΑΣΣΘΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. ΣΤΕ_ΑΔ_ 174/11.10.2022 
Διεσθύνων Σύμβοσλοςκαι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 
ΚΑΣΑΥΩΡΘΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Διαγφνιζμός          : Διεθνής Ανοικηός Διαγφνιζμός για ηη ζύναυη ύμβαζης 
ΔΘΣ για ηη λειηοσργία και ζσνηήρηζη ηοσ δικηύοσ ηοσ 
Μεηρό Θεζζαλονίκης,   RFP-427/22,   Α.. 164503 

 
Θέμα : Έγκριζη παράηαζης ηφν προθεζμιών ηοσ Διαγφνιζμού: 
 

α) Τποβολής ερφηημάηφν και διεσκρινίζεφν 

β) Έκδοζης και ανάρηηζης Σεύτοσς Διεσκρινήζεφν 

γ) Τποβολής Προζθορών 

 δ) Ηλεκηρονικής Αποζθράγιζης ηφν (σπο)θακέλφν 
«Δικαιολογηηικά σμμεηοτής - Σετνική Προζθορά» και 
«Οικονομική Προζθορά» 

 
Ο Δηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη Αληηπξόεδξνο Δ.., αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 
 
α) ηελ Εηζήγεζε ηεο Δηεύζπλζεο πκβάζεσλ, 

β) ηελ ππ’ αξηζκ. 1657(ε)/21.07.2022 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ε δηεμαγσγή θαη ηα έγγξαθα ηνπ 
Δηαγσληζκνύ,  

γ) ηα άξζξα 1.5, 2.1.4 θαη 2.1.5.2 ηεο Δηαθήξπμεο, 

δ) ηελ ALX-77118/4.10.2022 επηζηνιή ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. 

ε) ηελ από 5.10.2022 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο AZIENDA TRANSPORTI MILANESI 
S.p.A. πνπ ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ (αξ. πξση. AM 665331/06.10.2022). 

ζη) ηελ από 11.10.2022 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ALSTOM TRANSPORT S.A. πνπ 
ππνβιήζεθε ειεθηξνληθά ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνύ 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ (αξ. πξση. 
ΑΜ 665602/11.10.2022). 
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή: 
 

 είλαη ζεκαληηθό λα ζπληαρζνύλ όζν ην δπλαηόλ πην άξηηεο πξνζθνξέο θαη λα 
πξνσζεζεί ε επξύηεξε ζπκκεηνρή νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη ν πγηήο 
αληαγσληζκόο ζηνλ ζρεηηθό δηαγσληζκό.   
 

 είλαη ζεκαληηθή ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
έγθαηξε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό ηεο Θεζζαινλίθεο.  
 

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 
 

α) ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ησλ παξαθάησ πξνζεζκηώλ ηνπ Δηαγσληζκνύ, νη νπνίεο 
δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

 
 

 Πξνζεζκία Τπνβνιήο εξσηεκάησλ θαη δηεπθξηλίζεσλ: 24.10.22 θαη ώξα 
11:00 π.κ. 

 

 Πξνζεζκία Έθδνζεο Σεύρνπο Δηεπθξηλίζεσλ: 22.11.22 θαη ώξα 11:00 π.κ. 
 

 Πξνζεζκία (θαηαιεθηηθή) Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 12.12.22 θαη ώξα 11:00 
π.κ. 

 

 Πξνζεζκία ειεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο ησλ (ππν)θαθέισλ «Δηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»: 16.12.22 
θαη ώξα 11:00 π.κ. 
 
 

β) λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ηε Δηεύζπλζε πκβάζεσλ, ώζηε λα 
ελεκεξσζνύλ νη Δηαγσληδόκελνη γηα ηηο ζρεηηθέο παξαηάζεηο, κέζσ ηεο Επίζεκεο 
Εθεκεξίδαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 
 

γ) λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ηε Δηεύζπλζε πκβάζεσλ, ώζηε λα 
ελεκεξσζνύλ νη Δηαγσληδόκελνη γηα ηηο ζρεηηθέο παξαηάζεηο, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, ηνπ ηζηνρώξνπ ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. θαη ηνπ ΚΗΜΔΗ. 

 
 
 

Ο Δηεπζύλσλ ύκβνπινο  
& Αληηπξόεδξνο Δ.. 

    
 
 

_______________________ 
Νηθόιανο Κνπξέηαο 
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