
 

 
 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Α΄ ΣΑΓΙΟΤ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΙΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΠΡΟ 

ΙΛΙΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΙΟΤ ΔΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ Η/Μ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ», RFP-421/22,  Α.. 192682 

 

Αξ. Πξωη.:  ALX - 77981                                Αζήλα   03  Ιαλνπαξίνπ 2023   

 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Δ. (ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.) δεκνζηεύεη 
Πεξίιεςε γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ ηεο ελ ζέκαηη ζύκβαζεο. Σαρ. Γηεύζπλζε 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.: Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193, Αζήλα, 11525. εκείν επαθήο-
ππόςε: θαο Αηθ. αΐηε, ηει. 210.679.2473, Fax: 210.672.6126, Ηιεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν: ksaiti@ametro.gr. Η Γεσγξαθηθή Πεξηνρή εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο 
είλαη ν Ννκόο Αηηηθήο κε Κσδηθό Nuts: EL30. 

Ο ηύπνο ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο είλαη ύκβαζε Έξγνπ κε θσδηθνύο: 45234111-
7 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αζηηθνύο ζηδεξνδξόκνπο»,  45221242-0 
«Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο ζήξαγγεο»,  45248000-7 
«Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πδξαπιηθώλ - κεραλνινγηθώλ θαηαζθεπώλ»  θαη 
34632300-9 «Ηιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ». 

ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηξηώλ (3) 
επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ: α) ε Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 2 πξνο Ίιηνλ κήθνπο πεξίπνπ 4 
ρικ κε ηξείο λένπο ηαζκνύο θαη ηα αληίζηνηρα Φξέαηα Αεξηζκνύ απηώλ θαζώο θαη 
ελόο ηαζκνύ Μεηεπηβίβαζεο, β) ε επέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ ηνπ Διαηώλα θαη γ) ε 
αλαβάζκηζε - αληηθαηάζηαζε Τθηζηάκελσλ Η/Μ πζηεκάησλ Γξακκώλ 2 & 3 ηνπ 
Μεηξό ηεο Αζήλαο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ κε θιεηζηή δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 
265 ηνπ Ν. 4412/16, ζε δύν ζηάδηα: 

Α' ηάδην: Πξνεπηινγή - Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηελ ππνβνιή 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

Β' ηάδην: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ - Αλάζεζε. 

Πξνθήξπμε ζύκβαζεο απεζηάιε, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο simap.europa.eu, 

γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδόζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 30/12/2022 
θαη θαηαρσξήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ, ελώ πεξίιεςε ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο δεκνζηεύεηαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν θαη αλαξηάηαη ζηνλ ηζηόηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (www.ametro.gr). Δπίζεο ην πιήξεο ηεύρνο ηεο Πξόζθιεζεο 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα θαηαρσξεζεί ζην ΚΗΜΓΗ θαη όια ηα έγγξαθα ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαηαρσξήζεθαλ ζην ζρεηηθό 
ειεθηξνληθό ρώξν ηνπ ΔΗΓΗ- Γεκόζηα Έξγα κε πζηεκηθό Αύμνληα Αξηζκό:  

192682  θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πύιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ 
ΟΠ ΔΗΓΗ θαη ζηνλ ηζηνρώξν ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Δ. (www.ametro.gr). 
 
Οη Τπνςήθηνη ζα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην ηεύρνο ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε πελήληα επηά (57) κήλεο 
από ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ύκβαζε. Η αθξηβήο ζπλνιηθή πξνζεζκία 
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πεξάησζεο θαζώο θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζα θαζνξηζηνύλ ζηα ηεύρε ηνπ Β΄ 
ηαδίνπ. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο, ελδεηθηηθά θαη ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθό, αλέξρεηαη 

ζηα πεληαθόζηα πελήληα εθαηνκκύξηα Δπξώ (550.000.000,00 €), ρσξίο ΦΠΑ θαη 
αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. ην πνζό απηό 
πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα αξραηνινγηθέο εξγαζίεο, απξόβιεπηα θαη 
αλαζεώξεζε. Η ηειηθή εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο ζα θαζνξηζηεί ζηα ηεύρε ηνπ 
Β΄ ηαδίνπ. 

Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην ΣΠΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ηνπ εζληθνύ ΠΓΔ 
(ελάξηζκν έξγν:2022ΝΑ47100061) θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα 
εληαρζεί ζην Δ.Π. "ΜΔΣΑΦΟΡΔ" ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ "ΔΠΑ 2021-
2027". 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ νη επηιεγέληεο ππνςήθηνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, 
πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα 
πξνθύςεη θαηά ην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ, εθηόο ΦΠΑ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην 
δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, 
κεκνλσκέλα ή ελώζεηο απηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα νηθνδνκηθά, 
πδξαπιηθά θαη ειεθηξνκεραλνινγηθά θαη απνδείμνπλ όηη πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο 
Πξόζθιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 απηήο. Δηδηθόηεξα, νη Τπνςήθηνη απαηηείηαη 
λα κελ εκπίπηνπλ ζηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο Πξόζθιεζεο θαη λα 
πιεξνύλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο, ηερληθήο ηθαλόηεηαο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 17 ηεο Πξόζθιεζεο. 

Δπίζεκε γιώζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί 
είλαη ε ειιεληθή. 

Γηαθνξέο πνπ αλαθύνληαη από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 
δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, άξζξα 345 έσο 374, ηνπ Ν. 4412/16, 
όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
311 ηνπ Ν. 4412/16. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ 

ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ε 28/02/2023  εκέξα  Σξίηε  θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ (Τπν)θαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» νξίδεηαη ε 06/03/2023 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

11:00 π.µ. 

    

 Γηα ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 

 

 

_________________________ 

Νηθόιανο Κνπξέηαο 

Γηεπζύλωλ ύκβνπινο 

& Αληηπξόεδξνο Γ..  
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