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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 
Κεθάιαην Α΄ 
 
Άξζξν 1  Δηζαγσγή – ηνηρεία Αλαζέηνληα Φνξέα – ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
Άξζξν 2  Σεχρε θαη Έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο - Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Άξζξν 3  Ζιεθηξνληθή ππνβνιή Αίηεζεο πκκεηνρήο 
Άξζξν 4  Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο – 

πκπιήξσζε-απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ – 
Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία   

Άξζξν 5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
Άξζξν 6     Γιψζζα Γηαδηθαζίαο 
Άξζξν 7     Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 
Άξζξν 8     Σεθκήξην απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 
Άξζξν 9     Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
Άξζξν 10   Δλεκέξσζε γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
 
 
Κεθάιαην Β΄ 
 
Άξζξν 11  Αληηθείκελν χκβαζεο – CPV χκβαζεο - Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο –

Υξεκαηνδφηεζε – Γηάξθεηα ζχκβαζεο – Δγγχεζε ζπκκεηνρήο Β’ 
ηαδίνπ 

Άξζξν 12  Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ – Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 
Άξζξν 13 Ζκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ πκκεηνρήο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο 
Άξζξν 14 Γεκνζηφηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 
 
 
Κεθάιαην Γ΄ 
 
Άξζξν 15  Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο  
Άξζξν 16  Λφγνη Απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα   
Άξζξν 17 Κξηηήξηα Δπηινγήο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ηερληθή ηθαλφηεηα 
Άξζξν 18 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ - Τπεξγνιαβία 

Άξζξν 19 Πεξηερφκελν θαθέινπ αίηεζεο ζπκκεηνρήο  
Άξζξν 20 Κξηηήξηα θαη ηξφπνο βαζκνιφγεζεο 
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ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Α):  
 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α.1: Βεβαίσζε Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
   
   
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α.2: Βεβαίσζε Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο, ζηελ αγγιηθή γιψζζα 
 
Πίλαθαο Α.1: Πηζηνιεπηηθή Ηθαλφηεηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξεά 
 
 
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Β):  
 
Πίλαθαο Β.1: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΟΛΟΜΔΣΧΠΖ ΚΟΠΖ 

(TBM) 
 
Πίλαθαο Β.2: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ 

Πίλαθαο Β.3: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΟ Ζ΄ ΑΛΛΧΝ ΑΣΗΚΧΝ 
ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Πίλαθαο Β.4: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΗΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 

Πίλαθαο Β.5: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΜΖ 
 
Πίλαθαο Β.6: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ ΜΔΣΡΟ 
 
 
ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ):  
 
Πίλαθαο Γ.1: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΟΛΟΜΔΣΧΠΖ 

ΚΟΠΖ (ΣΒΜ) 
 
Πίλαθαο Γ.2: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ 

ΜΔΑ 

Πίλαθαο Γ.3: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΟ Ζ΄ ΑΛΛΧΝ 
ΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Πίλαθαο Γ.4: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΔΡΗΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 

Πίλαθαο Γ.5: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΓΧΝ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΜΖ 
 
Πίλαθαο Γ.6: ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ ΜΔΣΡΟ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ -  ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΑ ΦΟΡΔΑ - ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

 
1.1 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Α.Δ., κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 

Α.Δ. ηδξχζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 1955/91 (ΦΔΚ 112/18.07.91, η. Α’). 
θνπφο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 2 ηνπ 
Ν.1955/91, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3202/03 θαη κε ηα 
άξζξα 121 θαη 145 ηνπ Ν. 4070/12 είλαη κεηαμχ άιισλ ε κειέηε, θαηαζθεπή, 
νξγάλσζε, δηνίθεζε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ αζηηθνχ 
ζηδεξνδξφκνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθά 
ειεθηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη Ννκνχ Θεζζαινλίθεο εθηφο απφ 
ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ (κε ειεθηξνθίλεζε ή ρσξίο), θαζψο θαη ηνπ 
δηθηχνπ ΣΡΑΜ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαθεξχζζεη δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε θιεηζηή 
δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/16, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), θαη πξνζθαιεί ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεκνλσκέλα ή 
ελψζεηο απηψλ) λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα πξνεπηινγή (Α΄ ηάδην), 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε θαη ηα ηεχρε πνπ ηε 
ζπλνδεχνπλ, πξνθεηκέλνπ φζνη απφ απηνχο επηιεγνχλ ζην Α΄ ζηάδην, λα 
ππνβάινπλ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, γηα 
ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο Έξγνπ κε ηίηιν: «Δπέθηαζε 
ηεο Γξακκήο 2 πξνο Ίιηνλ, επέθηαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Διαηψλα θαη αλαβάζκηζε 
ησλ Η/Μ ζπζηεκάησλ ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο». 

 
Η Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί θαηά ην Β΄ ηάδην ηνπ 
Γηαγσληζκνχ απφ ηνπο επηιεγέληεο ζην Α΄ ηάδην, ζα βαζίδεηαη ζηελ Πξνκειέηε, 
ηελ νπνία ζα ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπο ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. καδί κε ηελ 
Πξφζθιεζε θαη ηα ππφινηπα ηεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ ζα ηελ ζπλνδεχνπλ.  
 
Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο απφ ην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

1.2 Αλαζέησλ Φνξέαο, Κχξηνο ηεο ζχκβαζεο θαη Δξγνδφηεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
θαηαξηηζζεί είλαη ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
 Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ην φξγαλν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πνπ επνπηεχεη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Ν. 
4412/2016. 

 
1.3 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 

 

Δπσλπκία ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 
Α.Δ., κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

Α.Φ.Μ. / ΓΟΤ 094325955 / ΦΑΔ ΑΘΗΝΧΝ 

Σαρ. Γηεχζπλζε Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 191-193 

Πφιε Αζήλα 
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Σαρ. Κψδηθαο 11525 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Αηθ. αΐηε 

Σειέθσλν 210 6792473, 210 6792351 

Φαμ 210 6726126 

e-mail ksaiti@ametro.gr 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Φνξέα 
(Nuts) 

EL 30 

Γεσγξαθηθή Πεξηνρή ηνπ ηφπνπ 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο (Nuts) 

EL 30 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2 ΣΔΤΥΖ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ 

ΤΜΒΑΖ  -  ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ 
 
2.1 Σα έγγξαθα θαη ηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

α. ε Πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ), 

β. ε παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηα Πξνζαξηήκαηά 
ηεο, θαη ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ ηπρφλ εθδνζεί, 

γ. ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), 

δ. ην Πιεξνθνξηαθφ Σεχρνο κε ηα ζπλεκκέλα ηνπ. 

 

Σα παξαπάλσ έγγξαθα ζα αλαξηεζνχλ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΗΓΗ 
(www.promitheus.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
(www.ametro.gr).  

 
2.2 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία παξέρνληαη απφ ηελ θα Αηθ. αΐηε ζηα 

ηειέθσλα 210-6792351 – 210-6792473, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9:00 έσο 15:00. 
 
2.3 ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα θαη λα δεηήζνπλ 
δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο, ειεθηξνληθά ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηηο  27/01/2023  θαη ψξα 11:00π.κ. 

 
Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ 
αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 
 

2.4 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα ζπγθεληξψζεη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ 
κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ζα εθδψζεη Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ, ην νπνίν ζα 
αλαξηήζεη ζην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (www.ametro.gr), ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 22/02/2023 θαη ψξα 
11:00π.κ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαληήζεηο ζα δνζνχλ κφλν ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.3 ηεο παξνχζαο. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ametro.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.5 ην Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ είλαη, επίζεο, δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ δηεπθξηλίζεηο ησλ 
φξσλ ησλ ηεπρψλ θαη έγγξαθσλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 
ζχκβαζεο, πνπ ηπρφλ πξνθχςεη φηη απαηηνχληαη. Σν Σεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ 
ζπκπιεξψλεη θαη ελζσκαηψλεηαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο θαη 
ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 
2.6 Δπηζεκαίλεηαη φηη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο, απφςεηο θιπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη 

λα δνζνχλ ή λα δηαηππσζνχλ απφ νπνηνδήπνηε κέινο, ζηέιερνο ή ππάιιειν ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., δελ δεζκεχνπλ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Οη ελδηαθεξφκελνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο κφλν ηα πεξηερφκελα ησλ 
ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνπ Γηεπθξηληζηηθνχ Σεχρνπο πνπ ηπρφλ εθδνζεί απφ ηελ 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ηε ζρεηηθή επίζεκε αιιεινγξαθία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
3.1 Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ππνβάιινληαη απφ 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο «ΔΗΓΗ- Γεκφζηα Έξγα» θαη ππνγξάθνληαη, ηνπιάρηζηνλ, κε 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 
αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ. 166278/25.06.2021 (ΦΔΚ Β’ 2813/30.06.2021), 
«Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ  κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ 
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» (ζην 
εμήο ΚΤΑ ΔΗΓΗ- Γεκφζηα Έξγα). 
 
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία 
ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
Η ελ ιφγσ δήισζε πεξηιακβάλεηαη είηε ζην ΔΔΔ (Μέξνο ΙΙ. Δλφηεηα Α) είηε 
ζηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινπλ ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 
 

3.2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο πεξηέρεηαη έλαο (ππν)θάθεινο 
κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο. 

 
3.3 Απφ ηνλ ππνςήθην ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 257 ηνπ λ. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν ζρεηηθή 
αηηηνιφγεζε κε ηε κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο 
ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο, σο ζπλεκκέλν ηεο 
ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο. 

 
ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ 
ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), 
εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν ππνςήθηνο λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη λα ηα ππνβάιιεη σο ρσξηζηά ειεθηξνληθά 
αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή σο ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ 
αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ λα 
πεξηιακβάλεη απηά. 

 
3.4 Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνλ αλσηέξσ (ππν)θάθειν κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 

i) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη γίλνληαη 
απνδεθηά, αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο: 

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί 
ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά 
έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille,  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα,  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), φπσο ηζρχεη πεξί 
βεβαίσζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο – επηθχξσζεο ησλ αληηγξάθσλ, 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο 
ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη 
ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (ήηνη 
κεηά ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ.). 

 
Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη 
ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε 
εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, 
καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 
 

ii) ηε ζπλέρεηα, νη ππνςήθηνη παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ην ειεθηξνληθφ 
αξρείν «εθηχπσζε», ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF), πνπ 
αθνξά ηα θαηαρσξηζκέλα ζην Τπνζχζηεκα ζηνηρεία ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
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πκκεηνρήο. Σν αξρείν απηφ γίλεηαη απνδεθηφ, εθφζνλ θέξεη, ηνπιάρηζηνλ 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ θαη επηζπλάπηεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ 
αληίζηνηρν (ππν)θάθειν ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 
Καηά ηε ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ην ππνζχζηεκα 
πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 
αίηεζεο ζε ζρέζε κε ην παξαρζέλ ειεθηξνληθφ αξρείν (Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί απνβνχλ επηηπρείο ε αίηεζε 
ππνβάιιεηαη ζην ππνζχζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη θαη ην 
ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο ππνςήθηνπο κε ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε 
δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ ππνςεθίσλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ 
ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 
 

iii) Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 
3.5 Σν αξγφηεξν πξηλ ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα. 

 
Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη: 
α) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 

2690/1999,  
β) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ 

θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε 
δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

γ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε 
ηεο Υάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  
απφ δηθεγφξν.  

 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ 
ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο 
θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε 
Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη 
απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά 
«χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» 
(θπξσηηθφο λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε 
νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). 
Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο 
δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη 
ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά, ην ιεπθφ πνηληθφ 
κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα 
εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο 
ηζαγέλεηάο ηνπ. 
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Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 
2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 
ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 
 
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηηο 15:00 θαη ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηνπ 
ππνςεθίνπ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ππνβαιιφκελα 
δηθαηνινγεηηθά. Ο ζρεηηθφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο 
Έληππα Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», ζα πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ 
παξαθάησ εηηθέηα θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαβηβαζηηθή επηζηνιή εθηφο 
θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαηά ηελ άθημή ηνπ. 
 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
(ε επφλσκία- ηατσδροκηθή δηεύζσλζε- ηειέθφλο - fax ηοσ δηαγφληδόκελοσ θαη ζε 

περίπηφζε έλφζες, ηα ζηοητεία όιφλ ηφλ κειώλ ηες) 
 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: 
 

«ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ 
ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ» 
 

(Κσδηθφο αλαθνξάο RFP-421/22) 
 

Πξνο : ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Λεσθ. Μεζνγείσλ 191-193 

11525 Αζήλα 
 

Τπφςε : Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

#ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ# 

 
εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ 
επζχλε ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ «Δπηκέξνπο Έληππα 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρή» απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κέρξη ηελ πξνζεζκία 
πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ. Δθπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε έληππε κνξθή, έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε 
απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Οη εθπξφζεζκνη θάθεινη επηζηξέθνληαη 
ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.  

 
3.6 ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη 
λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ λ. 
4412/2016. 
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3.7 Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, πνπ ζα είλαη ε 
επίζεκε γιψζζα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 
παξνχζαο. 

 
3.8 Απφζπξζε αίηεζεο ζπκκεηνρήο 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 
πεξηπηψζεηο β ή δ ηεο παξαγξάθνπ 3.4.i ηεο παξνχζαο. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο, πξνβαίλεη 
ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην ππνζχζηεκα 
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Καηφπηλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζεο ζπκκεηνρήο κέζσ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΤΜΠΛΖΡΧΖ-ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ – ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ/ΠΡΟΧΡΗΝΖ 
ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  
 

4.1  Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο 
 

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. νξίδεηαη ε πεληακειήο Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξψηνπ (Α΄) ηαδίνπ 
ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ γλσκνδνηήζεσλ επί 
ζεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εμέηαζε ηπρφλ πξνζθπγψλ απφ ηελ Δληαία 
Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΗ.Τ.). 
 
Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 13.1 ηεο παξνχζαο, θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, 
πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηα 
δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  
 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 
13.2 ηεο παξνχζαο, πξνβαίλεη ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ρσξίο λα παξέρεη ζηνπο ππνςήθηνπο πξφζβαζε 
ζηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηαβηβάδεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
ηνπο θιεηζηνχο θαθέινπο, πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.5 ηεο 
παξνχζαο.  
 
Μεηά ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηηο 
αθφινπζεο ελέξγεηεο: 
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α) αλαξηά ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», ηνλ 

ζρεηηθφ θαηάινγν ππνςεθίσλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, κε 
δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλνλ ζηνπο ππνςήθηνπο, 

 
β) ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ θάιπςε ησλ ειάρηζησλ 

απαηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξνρσξά ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ησλ 
νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο, 

 
γ) ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ επηά (7), ηφηε κφλν ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε – βαζκνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ 
ππνςεθίσλ ζε θζίλνπζα ζεηξά, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηνπλ νη επηά (7) 
επηθξαηέζηεξνη ππνςήθηνη. 

 
δ) Σέινο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ κε ην φπνην 

εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 
δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο 
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο-
βαζκνιφγεζεο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο θαηάηαμεο.  

 
ε) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιιεη ην ελ ιφγσ πξαθηηθφ πξνο έγθξηζε ζην 

Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κεηαβηβάδνληαο παξάιιεια μαλά ηελ 
αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ αξκφδην 
πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο απφ ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θνηλνπνηεί ηελ σο άλσ απφθαζε 
ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ 
ππνςεθίσλ.  
 
Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ρσξνχλ 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
4.2 πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ 
Α.Δ., ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα δεηήζεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή 
εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή 
φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε εληφο 
πξνζεζκίαο, φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ Ν.4412/16. 

Η ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε αίηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά 
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ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 
πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο 
παξαιαβήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα 
ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα 
αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 
 
Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ππνβάινπλ, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζε έληππε 
κνξθή, ειιηπή ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζα δεηήζεη 
ζπκπιεξψζεηο-δηεπθξηλίζεηο θαη δελ ζα δνζνχλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ή 
ζα δνζνχλ ειιηπείο, απνθιείνληαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία.  
 

4.3 Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο / Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., 
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV, «ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΤΝΑΦΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ» (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/16, φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

5.1 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. θαη κεηά απφ 
γλψκε ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζχκβαζεο, 
ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 
 α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε 

ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ιφγσ απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16 ή 

 β)  αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
5.2 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη κεηά απφ γλψκε 
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
α) Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ Ν.4412/16. 
β)  Δάλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ 
ελδηαθέξεη πιένλ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

γ)  Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
δ)  Δάλ ε πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 
ε)  ηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16, πεξί ρξφλνπ 

ηζρχνο πξνζθνξψλ. 
ζη) Γηα άιινπο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
 

5.3 Δάλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ην Γ.. ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί, κεηά απφ γλψκε 
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ λα αθπξψζεη κεξηθά ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 
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αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηνπ απφ ην ζεκείν 
πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 
5.4 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ Ν.4412/16. 
 
5.5 ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, φζνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζε 

απηήλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 ΓΛΧΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
 

6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά 
θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 
ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο 
γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 

6.2 Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

6.3 Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 
νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

6.4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ 
ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 
αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
κεηάθξαζή ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

6.5 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θαζψο θαη κεηαμχ απηήο 
θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο Αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ 
ηνπ κε ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
 

Γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο 
νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

 
α) νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 222 έσο 338) ηνπ λ.4412/16, 
β) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηα άξζξα 134 έσο 181 ηνπ λ.4412/16, 
γ) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη  
δ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Διιεληθφο Αζηηθφο Κψδηθαο. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222
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ΑΡΘΡΟ 8 ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 Η ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, δειαδή ε ππνβνιή 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν ππνςήθηνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη κειεηήζεη θαη έρεη πιήξε γλψζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηεπρψλ 
ηεο δηαδηθαζίαο θαη φηη έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη θαιά φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο ηνπηθέο 
θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ θαη φηη έρεη ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ φια ηα ζηνηρεία απηά ζηε 
δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, 
νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΥIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηνπ λ. 
4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ 
ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 
 
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ θαη 
 
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10  ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ελεκεξψλεη, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο 
επεμεξγαζίαο, ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ 
ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο: 
Ι. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα 
ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Πξνζθέξσλ ή 
Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο. 

ΙΙ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ ηεο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο, ε αλάζεζε ηεο χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. 
Σα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 14 απφ 65 

 
 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Τπνςεθίσλ ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ. 

ΙΙΙ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:  
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα 
ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, Υεηξηζηέο ηνπ 
Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν 
ηεο ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ. 
(β) Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή 
δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν. 

IV. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 
εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο 
ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. 
ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα 
ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ 
πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 

V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξσλ είηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα 
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ 
ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

VI. H ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία 
απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε 
θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ - CPV ΤΜΒΑΖ - ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 
ΤΜΒΑΖ –ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ – ΔΓΓΤΖΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ Β΄ ΣΑΓΗΟΤ 

 
11.1 ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηξηψλ (3) 

επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ: α) ε Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 2 πξνο Ίιηνλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ηαζκνχ Μεηεπηβίβαζεο, β) ε επέθηαζε ηνπ 
Ακαμνζηαζίνπ ηνπ Διαηψλα θαη γ) ε αλαβάζκηζε - αληηθαηάζηαζε Τθηζηάκελσλ 
Η/Μ πζηεκάησλ ησλ Γξακκψλ 2 & 3 ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο. 

11.1.1 Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 2 πξνο Ίιηνλ 
ην έξγν ηεο Δπέθηαζεο ηεο Γξακκήο 2 πξνο Ίιηνλ πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε 
ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο (ΟΜ), ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΜΔ), ε θαηαζθεπή ησλ 
έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ε πξνκήζεηα, ε εγθαηάζηαζε, νη δνθηκέο θαη ε ζέζε 
ζε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ, ε 
ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε πξνκήζεηα ησλ 
θχξησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ. 

 Η επέθηαζε έρεη κήθνο πεξίπνπ 4 ρικ θαη πεξηιακβάλεη ηξείο λένπο ηαζκνχο θαη 
ηα αληίζηνηρα Φξέαηα Αεξηζκνχ απηψλ. ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη 
ε θαηαζθεπή ελφο ηαζκνχ Μεηεπηβίβαζεο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηξία (3) ππφγεηα 
επίπεδα κε πξφζβαζε κέζσ ξακπψλ, έρεη ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 150 ΙΥ 
νρεκάησλ κε άκεζε δηαζχλδεζε επηβαηψλ κε ην Μεηξφ. Αλαιπηηθφηεξα ε 
πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηεο Δπέθηαζεο πεξηιακβάλεηαη ζην Πιεξνθνξηαθφ ηεχρνο. 

 
11.1.2       Δπέθηαζε Ακαμνζηαζίνπ Διαηψλα 

ην έξγν ηεο Δπέθηαζεο ηεο Γξακκήο 2 πξνο Ίιηνλ πεξηιακβάλεηαη ε εθπφλεζε 
ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο (ΟΜ), ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο (ΜΔ), ε θαηαζθεπή ηεο 
επέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Διαηψλα ζε ρψξν εθαπηφκελν κε ην πθηζηάκελν 
Ακαμνζηάζην, πνπ επξίζθεηαη ζηε γσλία ηεο νδνχ Αγίαο Άλλεο κε ηελ νδφ Πηεξίαο. 
Οη βαζηθέο εξγαζίεο ηεο επέθηαζεο ηνπ Ακαμνζηαζίνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Πιεξνθνξηαθφ ηεχρνο. 
 

11.1.3        Αλαβάζκηζε – Αληηθαηάζηαζε Τθηζηάκελσλ πζηεκάησλ Γξακκψλ 2 & 3 
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα αλαβαζκηζζεί / αληηθαηαζηαζεί ην 
ζχζηεκα ςεθηαθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην ζχλνιν ησλ ζηαζκψλ ησλ Γξακκψλ 
2 & 3 ηνπ Μεηξφ, ελψ ην ζχζηεκα αλαγγειηψλ ζα αλαβαζκηζζεί / αληηθαηαζηαζεί 
ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Βαζηθνχ Έξγνπ θαη ησλ επεθηάζεσλ  (πιελ ηεο επέθηαζεο 
Πεηξαηά) θαη ζα ζπλδεζεί κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ηεο επέθηαζεο Πεηξαηά.  
 

11.2 Οη Κσδηθνί CPV ηεο χκβαζεο είλαη:  
 

45234111-7 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αζηηθνχο ζηδεξνδξφκνπο» 

45221242-0 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο ζήξαγγεο» 

45248000-7 «Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πδξαπιηθψλ - κεραλνινγηθψλ 
θαηαζθεπψλ» 

34632300-9 «Ηιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ» 
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11.3 Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ελδεηθηηθά θαη ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθφ, 

αλέξρεηαη ζηα πεληαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα Δπξψ (550.000.000,00 €), 
ρσξίο ΦΠΑ θαη αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα αξραηνινγηθέο 
εξγαζίεο, απξφβιεπηα θαη αλαζεψξεζε. 

 
Η ηειηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ζα θαζνξηζηεί ζηα ηεχρε ηνπ Β΄ ηαδίνπ. 

 
11.4 Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην ΣΠΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ηνπ εζληθνχ ΠΓΔ 

(ελάξηζκν έξγν: 2022ΝΑ47100061) θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα 
εληαρζεί ζην Δ.Π. "ΜΔΣΑΦΟΡΔ" ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ "ΔΠΑ 
2021-2027". 

 
11.5 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε πελήληα επηά (57) κήλεο 

απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε χκβαζε. 

 Η αθξηβήο ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο θαζψο θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
ζα θαζνξηζηνχλ ζηα ηεχρε ηνπ Β΄ ηαδίνπ. 

 
11.6 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ νη επηιεγέληεο ππνςήθηνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1α ηνπ 
άξζξνπ 302 ηνπ λ. 4412/2016, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, πνζνχ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, κε 
ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 
 
12.1 Ο παξψλ δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε θιεηζηή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 

265 ηνπ Ν. 4412/16, ζε δχν ζηάδηα: 
 
 Α' ηάδην: Πξνεπηινγή - Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ Σεχρνο κε ηα πξνζαξηήκαηά ηνπ αθνξά ην Α’ 
ηάδην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή ησλ Τπνςεθίσλ. ην ζηάδην απηφ 
δεηείηαη ε ππνβνιή Αηηήζεσλ πκκεηνρήο θαη φρη πξνζθνξψλ. Όζνη 
Τπνςήθηνη απνθαιχςνπλ κε ηελ ππνβνιή ησλ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο 
ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο, απνθιείνληαη απφ ηε κεηέπεηηα 
δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 
 Β' ηάδην: Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ – Αλάζεζε. 
 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ην Α' ηάδην ηεο Πξνεπηινγήο. Η Πξφζθιεζε 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ Β' ηαδίνπ ζα απνζηαιεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνεπηινγήο κφλν ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζα πξνεπηιεγνχλ βάζεη ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 
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12.2 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 311 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΛΖΞΖ ΣΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 
 
13.1 Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

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

13.2 Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηνπ (Τπν)θαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» νξίδεηαη ε 06/03/2023  εκέξα  Γεπηέξα  θαη ψξα 
11:00 π.µ. 

 
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ δηελεξγεζεί ε 
απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη 
ππνβιεζεί θακία αίηεζε ζπκκεηνρήο, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία”, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε 
λέα εκεξνκελία θαη αλαξηάηαη ζηελ ΔΔΔΔ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν 
“ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ θαη 
ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο ή δελ ππνβιεζνχλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14 ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ – ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

 
14.1 Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο (Δπξσπατθήο) Έλσζεο 
 Πξνθήξπμε ζχκβαζεο, ήηνη ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν “Πξνθήξπμε 

χκβαζεο” απεζηάιε, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο simap.europa.eu, γηα 
δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο  30/12/2022. 

 
14.2 Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

 
Η Πξνθήξπμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ην ηεχρνο ηεο παξνχζαο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 
Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ). 
 

 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, 
αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ) θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. (www.ametro.gr). 

  
 Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαηαρσξήζεθαλ ζην 

ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ ΔΗΓΗ- Γεκφζηα Έξγα κε πζηεκηθφ Αχμνληα 
Αξηζκφ:  192682  θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) 
ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. (www.ametro.gr). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ametro.gr/
http://www.ametro.gr/
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14.3 Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 3.000,00€.  

 
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο βαξχλνπλ ηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 

15.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο έρνπλ 
νηθνλνκηθνί θνξείο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεκνλσκέλα ή ελψζεηο απηψλ, πνπ 
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε έξγα νηθνδνκηθά, πδξαπιηθά θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθά, θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε: 

 
 α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, ή 
 
 β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), ή 
 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Γ, ή 

 
δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε (γ) θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξή ή πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε.  
 
ΚΑΙ 
 
επηπιένλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 
 

15.2 Ο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία είηε 
κεκνλσκέλα είηε σο κέινο κηαο θαη κφλν έλσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε 
απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φιεο νη ελψζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρεη ην θνηλφ 
κέινο.  
 

15.3 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηεο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 254 ηνπ λ. 4412/2016. 
Όκσο, ε έλσζε πνπ ζα επηιεγεί ππνρξενχηαη, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, λα 
θαηαζέζεη ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ απφθαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ θάζε 
κέινπο γηα ηε ζχζηαζε ζχκπξαμεο ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηε ζχζηαζε 
θνηλνπξαμίαο. 
 
ε πεξηπηψζεηο ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. 
 
ε πεξίπησζεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζπζηάζεσο.  
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ΑΡΘΡΟ 16 ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 
 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη 
πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν.  
 

16.1 Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα εγθιήκαηα ησλ παξαγξάθσλ απφ 16.1.1 έσο 16.1.6.   

 
16.1.1   πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42) 
θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε). 

16.1.2 Δλεξγεηηθή Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 
159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο 
κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

16.1.3 Απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα 
ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ 
πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία 
πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 
παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε 
θ.ιπ.), 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε 
ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 
2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ 
ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103). 

16.1.4  Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηεο απφθαζεο πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 88/31.03.2017) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
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άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103). 

16.1.5 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο ηξνκνθξαηίαο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά 
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ  ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 
2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (EE L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 
θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139). 

16.1.6 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 
ηεο 15.4.2011, ζ. 1)  θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ θψδηθα 
(εκπνξία αλζξψπσλ). 

16.1.7 Δηδηθφηεξα ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απφ 16.1.1 έσο 16.1.6, ε ππνρξέσζε 
απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 
ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ελ ιφγσ 
ππνρξέσζε αθνξά: 

 
α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή 

 
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο 
δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε 
λφκηκν εθπξφζσπν. 

16.1.8 Δάλ ζηηο άλσ πεξηπηψζεηο απφ 16.1.1 έσο 16.1.6 ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε 
πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

 
16.2  Οπνηνζδήπνηε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  
 
16.2.1 Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 
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δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε 
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία.  

16.2.2 Όηαλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

16.2.3  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 16.2.1 θαη 16.2.2 αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 
θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

16.2.4 Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 16.2.1 θαη 16.2.2 ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ 
αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί 
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ 
Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ), ηνπ άξζξνπ 79, ή άιινπ 
αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ 
ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Οη πεξηπηψζεηο 16.2.1 θαη 16.2.2 παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 
ηνπ δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. 

 
16.3 Οπνηνζδήπνηε Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηο: 

 
16.3.1 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

16.3.2 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε, ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 
16.3.3 Δάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α’ 93), πεξί 

πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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16.3.4 Δάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
Ν.4412/16, πεξί ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

16.3.5 Δάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί πξνεγνχκελεο 
εκπινθήο ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί 
απνηειεζκαηηθά κε άιια ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

16.3.6 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

16.3.7 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
Ν.4412/16, πεξί Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο. 

16.3.8 Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία 
ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

16.3.9 Δάλ ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 
ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

16.3.10 Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο 
άλσ πεξηπηψζεηο απφ 16.3.1 έσο 16.3.9 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) 
έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 

16.4 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζεο αθνξνχλ ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά απηνηειψο ή σο κέιε έλσζεο ή πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά ή λνκηθά 

πξφζσπα ηεο αιινδαπήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκε εηαηξεία. 

Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο: α) νη εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξείεο, β) νη εηαηξείεο, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ 

ειέγρνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ (investment firms), 
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εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ/ελεξγεηηθνχ (asset/fund managers) ή εηαηξείεο 

δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private equity firms), ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαίεο απηέο εηαηξείεο ειέγρνπλ, ζπλνιηθά πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαίλεη ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ δηθαησκάησλ ςήθσλ θαη είλαη 

επνπηεπφκελεο απφ Δπηηξνπέο Κεθαιαηαγνξάο ή άιιεο αξκφδηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αξρέο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Ο.Ο..Α. 

16.5 Δάλ ζηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ ε θχξσζε ηνπ 
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

16.6 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη 
φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.   

16.7 Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 16.1 θαη 16.3, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 16.3.2, 
κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 
ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηνθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

 Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη 
δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ 
αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε 
νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη 
έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 
επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ 
αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. 

 Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο θαηά 
ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - 
κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

 Η απφθαζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

16.8 Απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο:  
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α) ξψζνη ππήθννη ή θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νληφηεηεο ή θνξείο πνπ έρνπλ 
ηελ έδξα ηνπο ζηε Ρσζία, 

β) λνκηθά πξφζσπα, νληφηεηεο ή θνξείο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο 
θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% νληφηεηεο αλαθεξφκελεο 
ζην αλσηέξσ ζηνηρείν (α), 

γ) θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νληφηεηεο ή θνξείο πνπ ελεξγνχλ εμ νλφκαηνο ή 
θαη’ εληνιή νληφηεηαο αλαθεξφκελεο ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία (α) θαη (β).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 17 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ, ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, απαηηείηαη επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 16, λα 
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 

17.1 Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 Δηδηθά: 

 Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019 ή ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
Γεκφζησλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.), απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηηο 
θαηεγνξίεο έξγσλ ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο παξνχζαο. 

 Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙ 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  
 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζα πξέπεη λα 
είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο 
θαηεγνξίεο έξγσλ ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο παξνχζαο. Πεξαηηέξσ, αζξνηζηηθά πξέπεη 
λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ.  
 

17.2 Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα  

17.2.1 Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ:  
i. Ίδηα θεθάιαηα ειάρηζηνπ χςνπο 44.000.000,00 €.  

ii. Αμία παγίσλ ειάρηζηνπ χςνπο 15.000.000,00 €.  

iii. Διάρηζην θχθιν εξγαζηψλ ηειεπηαίαο 3εηίαο 88.000.000,00 €.  

iv. Αμία κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ειάρηζηνπ χςνπο 3.000.000,00 €. 
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ε πεξίπησζε έλσζεο, νη αλσηέξσ απαηηήζεηο απαηηείηαη λα θαιχπηνληαη απφ 
θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλαιπηηθά 
ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 51 θαη 52 ηνπ π.δ. 71/2019, φπσο απηφ ηζρχεη. 
 

17.2.2 Δπηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ νη ππνςήθηνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ επαξθείο πεγέο νηθνλνκηθψλ γηα λα 
αληηκεησπίζνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 
απνδείμνπλ ηελ ηξέρνπζα επξσζηία / αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπο 
θαη ηελ πηζαλή καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία ηνπο. Απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ, λα 
δηαζέηνπλ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ην φξην ηεο νπνίαο λα αλέξρεηαη ζε πνζφ 
ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (350.000.000,00 €), εθ 
ησλ νπνίσλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ επξψ 
(130.000.000,00 €) λα είλαη δηαζέζηκν γηα ρνξήγεζε δαλείσλ θαη πνζφ ηνπιάρηζηνλ 
εθαηφλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (130.000.000,00 €) γηα ρνξήγεζε 
Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ εθαηνκκπξίσλ 
επξψ (100.000.000,00 €) λα είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε κία απφ ηηο δχν παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο γηα ην παξφλ Έξγν. 

 ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
θαιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα κέινο ηεο έλσζεο.  

 
17.2.3 Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά 
φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 

  

17.3 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
 
17.3.1 Γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο απαηηείηαη: 
 

- Γηα ηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθά, λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ζηειέρσζε: 
  

 7 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα νηθνδνκηθά) γηα 
έθαζην εμ’ απηψλ ή 

 6 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα νηθνδνκηθά) θαη 2 
κεραληθψλ κε 9εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα νηθνδνκηθά) γηα έθαζην 
εμ’ απηψλ ή  

 6 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα νηθνδνκηθά) γηα 
έθαζην εμ’ απηψλ θαη 1 κεραληθνχ κε 9εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα 
νηθνδνκηθά) θαη 2 κεραληθψλ κε 6εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα 
νηθνδνκηθά) γηα έθαζην εμ’ απηψλ.  

 
- Γηα ηελ θαηεγνξία Τδξαπιηθά, λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ζηειέρσζε: 

  

 7 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα πδξαπιηθά) γηα έθαζην 
εμ’ απηψλ ή 
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 6 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα πδξαπιηθά) θαη 2 
κεραληθψλ κε 9εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα πδξαπιηθά) γηα έθαζην εμ’ 
απηψλ ή  

 6 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα πδξαπιηθά) γηα έθαζην 
εμ’ απηψλ θαη 1 κεραληθνχ κε 9εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα 
πδξαπιηθά) θαη 2 κεραληθψλ κε 6εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα 
πδξαπιηθά) γηα έθαζην εμ’ απηψλ.  

 
- Γηα ηελ θαηεγνξία Ζιεθηξνκεραλνινγηθά, λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ζηειέρσζε: 
 

 7 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα 
ειεθηξνκεραλνινγηθά) γηα έθαζην εμ’ απηψλ ή 

 6 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα 
ειεθηξνκεραλνινγηθά) θαη 2 κεραληθψλ κε 9εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε 
έξγα ειεθηξνκεραλνινγηθά) γηα έθαζην εμ’ απηψλ ή  

 6 κεραληθψλ κε 12εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα 
ειεθηξνκεραλνινγηθά) γηα έθαζην εμ’ απηψλ θαη 1 κεραληθνχ κε 9εηή 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα ειεθηξνκεραλνινγηθά) θαη 2 κεραληθψλ κε 
6εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία (ζε έξγα ειεθηξνκεραλνινγηθά) γηα έθαζην εμ’ 
απηψλ.  

 
ε πεξίπησζε έλσζεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 1ε ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 
λ.4412/2016, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ θαιχπηεη ηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθά ζα 
πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζην ηελ αλσηέξσ ζηειέρσζε γηα ηελ θαηεγνξία 
νηθνδνκηθά, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ θαιχπηεη ηελ θαηεγνξία Τδξαπιηθά ζα 
πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζην ηελ αλσηέξσ ζηειέρσζε γηα ηελ θαηεγνξία πδξαπιηθά 
θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ θαιχπηεη ηελ θαηεγνξία Ζιεθηξνκεραλνινγηθά ζα 
πξέπεη λα έρεη θαη’ ειάρηζην ηελ αλσηέξσ ζηειέρσζε γηα ηελ θαηεγνξία 
ειεθηξνκεραλνινγηθά. 
 
Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλαιπηηθά 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ π.δ. 71/2019, φπσο απηφ ηζρχεη. 
 

17.3.2 Δκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα  
 

Oη κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη ή νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απαηηείηαη λα έρνπλ 
εθηειέζεη παξφκνηα κε ηα ππφ αλάζεζε έξγα, ηα νπνία εθηειέζζεθαλ κε ζπκβάζεηο 
ηνπ ππνςήθηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-
2023 θαη ηα νπνία αθνξνχλ ζηα θαησηέξσ αληηθείκελα: 

 
α. Καηαζθεπή ππφγεηαο ζήξαγγαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε Μεράλεκα 

Γηάλνημεο εξάγγσλ Οινκέησπεο Κνπήο (ΣΒΜ), κε ειάρηζην ζπλνιηθφ φγθν 
δηάλνημεο ζήξαγγαο 140.000 m³, δηαηνκήο θαη’ ειάρηζηνλ δηπιήο ηξνρηάο. 

β. Καηαζθεπή ππφγεηαο ζήξαγγαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζπκβαηηθά κεραληθά 
κέζα, κε ειάρηζην ζπλνιηθφ φγθν δηάλνημεο ζήξαγγαο 30.000 m³, δηαηνκήο 
θαη’ ειάρηζηνλ 100 m². 

γ. Καηαζθεπή ππφγεησλ ηαζκψλ Μεηξφ ή άιισλ αζηηθψλ ππφγεησλ έξγσλ 
(φπσο π.ρ. ζηαζκνί απηνθηλήησλ), ειάρηζηνπ βάζνπο 12m, κε ηε κέζνδν 
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αλνηθηνχ νξχγκαηνο (cut & cover ή cover & cut), κε ειάρηζην ζπλνιηθφ φγθν 
εθζθαθήο 50.000 m³. 

δ. Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ Μεηξφ, 
ειάρηζηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 1.200 KVA. 

ε. Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο, θαη’ ειάρηζηνλ 4.000 m κήθνπο, κνλήο 
ηξνρηάο. 

ζη. Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηζρχνο έιμεο Μεηξφ, 
ειάρηζηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 6.000 KVA. 

 
ε πεξίπησζε έλσζεο, ε ππφςε εκπεηξία κπνξεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ 
ηα κέιε απηήο. 

 
17.4 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

 
Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ 
πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα:  

 

 ISO 9001:2008 χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. 

 ΔΝ ISO 14001:2015 χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.  

 OHSAS 18001:2007 χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 
Δξγαζία. 

 
ε πεξίπησζε έλσζεο, ε αλσηέξσ απαίηεζε απαηηείηαη λα θαιχπηεηαη απφ θάζε 
κέινο ηεο έλσζεο. 

 
 

17.5 Μειεηεηηθή Οκάδα 
 

Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 
ζπλεξγαζζνχλ κε κειεηεηέο (Μειεηεηηθή Οκάδα) πνπ ζα πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
Η ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο κε ηνλ θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα ζα πξέπεη λα είλαη ζε απνθιεηζηηθή βάζε, δειαδή δελ επηηξέπεηαη λα 
επηιεγεί θαη λα πξνηαζεί ν ίδηνο κειεηεηήο απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 
ππνςεθίνπο. Παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ζα έρεη σο 
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππνςεθίσλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ζηειέρσζε ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο απαηηείηαη λα είλαη ηθαλή 
λα αληαπνθξηζεί ζηελ εθπφλεζε ηνπ ηδηαίηεξα κεγάινπ φγθνπ κειεηψλ ζε 
ζπγθεθξηκέλν, απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ 
θαζπζηεξήζεηο ζην έξγν. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο 
ππνςήθηνπο, ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο ηνπο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, πιένλ ησλ θαησηέξσ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ. 

 
Οη φξνη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
είλαη δήηεκα πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο ηδίνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο 
κεηαμχ ηνπο, δελ ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε ησλ κειεηεηψλ 
έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
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Δπηπιένλ, δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο νηθνλνκηθνί θνξείο, ρσξίο λα δειψζνπλ ζπλεξγαζία κε κειεηεηηθή 
νκάδα, κφλν εθφζνλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ε 
ηδηφηεηα ηνπ εξγνιήπηε δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κειεηεηή. ηελ 
πεξίπησζε απηή, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα πιεξνχλ, εθηφο απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15, θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο 
δ ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο παξνχζαο θαη λα πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ απαηηήζεηο. 

 
17.5.1 Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 

Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζην ζρεηηθφ 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.   

  
 Δηδηθά: 
 

- Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο/α ζηελ Διιάδα 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Μειεηψλ 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο 
πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Π.Γ. 71/2019, ή ζην Μεηξψν Μειεηεηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.Δ.ΓΔ.) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
ηειεπηαίνπ, ζηελ θαηεγνξία/θαηεγνξίεο κειεηψλ:  

Καηεγνξία 6 «Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο Κηηξηαθψλ Έξγσλ» 

Καηεγνξία 8 «ηαηηθέο κειέηεο» 

Καηεγνξία 9 «Μεραλνινγηθέο, Ηιεθηξνινγηθέο θαη Ηιεθηξνληθέο κειέηεο» 

Καηεγνξία 10 «Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ» 

Καηεγνξία 16 «Μειέηεο Σνπνγξαθίαο» 

Καηεγνξία 21 «Γεσηερληθέο Μειέηεο θαη έξεπλεο» 
 

- Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο/α ζε ινηπά θξάηε-
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα 
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/ 2016. 

ε πεξίπησζε έλσζεο κειεηεηηθψλ εηαηξεηψλ/γξαθείσλ, θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, 
ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κειεηψλ. Πεξαηηέξσ, 
αζξνηζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο κειεηψλ. 

 
17.5.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 

Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κέζν εηήζην θχθιν 
εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ πνζνχ ηνπιάρηζηνλ 
ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ (400.000€). 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 30 απφ 65 

 
 

ε πεξίπησζε έλσζεο κειεηεηηθψλ εηαηξεηψλ/γξαθείσλ, ε αλσηέξα απαίηεζε 
απαηηείηαη λα θαιχπηεηαη απφ θάζε κέινο απηήο. 

 
17.5.3 Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα  
 
17.5.3.1 ηειέρσζε 
  

 Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζέηνπλ 
ζηειέρσζε, σο εμήο: 

 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 6, « Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ» 
ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο 
θαη 4 ζηειέρε 3εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 8, «ηαηηθέο Μειέηεο» ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 
12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 3εηνχο 
εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 9, «Μεραλνινγηθέο, ειεθηξνινγηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο κειέηεο» ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 
ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 3εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ 
θαηεγνξία, 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 10, «Μειέηεο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ θαη 
θπθινθνξηαθέο» ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 
8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 3εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία, 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 16, «Μειέηεο Σνπνγξαθίαο» ηνπιάρηζηνλ 2 
ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο θαη 4 ζηειέρε 
3εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

 γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο 21, «Γεσηερληθέο Μειέηεο θαη έξεπλεο» 
ηνπιάρηζηνλ 2 ζηειέρε 12εηνχο εκπεηξίαο θαη 1 ζηέιερνο 8εηνχο εκπεηξίαο 
θαη 4 ζηειέρε 3εηνχο εκπεηξίαο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία. 

 
ηελ πεξίπησζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ κειεηεηψλ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο 
αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο ζηηο κηθξφηεξεο εκπεηξίεο. Σν ζπλνιηθφ 
πξνθχπηνλ ηζνδχλακν δπλακηθφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 
2ε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 71/2019. 
 

17.5.3.2 Δκπεηξία 
 

Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία απαηηείηαη λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ εκπεηξία 
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2023 ζηα πην θάησ αληηθείκελα κειέηεο (επηπέδνπ 
νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη κειέηεο εθαξκνγήο), ζσξεπηηθά: 

α. Μειέηε ππφγεηαο δηάλνημεο ζεξάγγσλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε Μεράλεκα 
Γηάλνημεο εξάγγσλ Οινκέησπεο Κνπήο (ΣΒΜ), δηαηνκήο θαη’ ειάρηζηνλ 
δηπιήο ηξνρηάο. 

β. Μειέηε ππφγεηαο δηάλνημεο ζεξάγγσλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζπκβαηηθά 
κεραληθά κέζα, δηαηνκήο θαη’ ειάρηζηνλ 100m². 

γ. Μειέηε θαηαζθεπήο ππφγεησλ ζηαζκψλ ΜΔΣΡΟ ή άιισλ αζηηθψλ ππφγεησλ 
έξγσλ, (φπσο ζηαζκνί απηνθηλήησλ) ειάρηζηνπ βάζνπο 12m, κε ηε κέζνδν 
αλνηθηνχ νξχγκαηνο (cut & cover ή cover & cut). 
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δ. Μειέηε ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ ππφγεησλ έξγσλ ΜΔΣΡΟ. 

ε. Μειέηε ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο. 

ζη. Μειέηε ζπζηεκάησλ έιμεο ΜΔΣΡΟ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18 ΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΣΧΝ – ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 
 
18.1 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 
 

Οη ππνςήθηνη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία κπνξνχλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηε 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ λ.4412/16, αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηθή 
θχζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο 
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ λα είλαη δηαζέζηκε απφ 
ηνλ ππνςήθην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί 
Αλάδνρνο, ζην Β’ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηξίηνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 
εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 
 
Όηαλ νη ππνςήθηνη ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 
θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη, είλαη 
απφ θνηλνχ ππεχζπλνη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα 
απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε. Οη 
ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ, γηα ηνπο θνξείο ησλ νπνίσλ ηα πξνζφληα 
επηθαινχληαη, ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο», ην ΔΔΔ θαη ηελ 
Τπεχζπλε Γήισζε ησλ άξζξσλ 19.1 θαη 19.2 ηεο παξνχζαο. 
 
Σα σο άλσ ηζρχνπλ θαη γηα θάζε άιινλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν ζα θάλνπλ ρξήζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο έζησ 
θαη αλ νη θνξείο απηνί είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ ηξίηνπ. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα πνπ 
δελ πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ηεο παξνχζαο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ νη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ θνξέα 
γίλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ 
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θνξέα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ, εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, γηα θάζε ηξίην ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο. Ο θνξέαο κε ηνλ νπνίν αληηθαζίζηαηαη ν θνξέαο 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ αληαπνθξηζεί ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία ή θαη ν 
δεχηεξνο πξνηεηλφκελνο θνξέαο δελ θαιχπηεη ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο 
ηφηε, απνξξίπηεηαη ε αίηεζε ηνπ Τπνςεθίνπ.  
 
Οη δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα ηνπ Τπνςεθίνπ θαη ησλ ηξίησλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 
επίθιεζε πφξσλ ηξίησλ, ζα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο. 
 

18.2 Τπεξγνιαβία 
  
Ο ππνςήθηνο αλαθέξεη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην γλσξίδεη ζηελ παξνχζα 
θάζε. 
 
Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 253 ηνπ λ 4412/2016 απφ 
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ειέγρεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηαιιειφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 17.1 θαη φηη δηαζέηεη 
ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αλαιακβάλεη. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., επαιεζεχεη ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο, πιελ ηεο παξαγξάθνπ 16.4 απηνχ, γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο δειψλεηαη κε ην ΔΔΔ, ζε πεξίπησζε πνπ ην ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ν ππνςήθηνο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 
ηξίηνπο ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., επαιεζεχεη ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ 
παξαγξάθσλ 16.1, 16.2 θαη 16.5 γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο δειψλεηαη κε ην 
ΔΔΔ, ζε πεξίπησζε πνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ν 
ππνςήθηνο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 
30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν φηαλ, θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επαιήζεπζεο 
ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη 
επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππεξγνιάβνπ ή φηη δελ θαιχπηεη ηα αληίζηνηρα 
πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαιακβάλεη ή 
φηαλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ νη, αλά πεξίπησζε, ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη έλαλ ειεθηξνληθφ θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη: 
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19.1 Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 

4412/2016. 
 

Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ιαλνπαξίνπ 2016 γηα 
ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
Πξνκήζεηαο (L 3), θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο, σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην ΔΔΔ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνίν 
ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 
(Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 
πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. 

 
Η ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
Promitheus ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο 
πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 
δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε 
κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Σν ζπκπιεξσκέλν ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε 
δήισζε, ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε 
κνξθφηππν PDF. 
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 
ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 16 θαη 17 ηεο παξνχζαο, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.  
 

 Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο, απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο δελ 
πιεξνί, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, κία 
απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ 

λ. 4412/2016 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Σν ΔΔΔ πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 
λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά. 
 
Ιδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν 
ηνπ ΔΔΔ γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν 
ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε ηξηεηήο 
παξαγξαθή ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 ή ε εθαξκνγή ηεο παξ. 
3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α’ 93), αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ 
πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο, ελψ ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην 
πξνεγνχκελν εδάθην γηα ηελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Γελ ζπληζηά αλαθξηβή δήισζε, νχηε επηθέξεη απνθιεηζκφ αξλεηηθή δήισζε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 
πεξηζηάζεηο ηεο παξ. 2Α ηνπ άξζξνπ 73, πεξί ιφγσλ απνθιεηζκνχ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί 
κε ην ΔΔΔ. Η ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν πεξί ππνγξαθήο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 
χκβαζεο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 
 
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ, λνείηαη 
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην 
πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 
ΔΔΔ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ (δάλεηα εκπεηξία), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ παξέρεη ηε δάλεηα εκπεηξία 
ππνβάιιεη ην ΔΔΔ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γλσξίδεη ζηελ παξνχζα θάζε φηη ζα 
αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ν 
ππεξγνιάβνο ππνβάιιεη ην ΔΔΔ.  
 
Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο. Αλ ζην 
δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη 
ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο έρνπλ 
επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ αίηεζή ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε 
ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.7 ηεο παξνχζαο. 
ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επηθαηξνπνηεκέλν ΔΔΔ. 
 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΔΔ θαη αθνξνχλ ην άξζξν 16 ηεο 
παξνχζαο, δελ απαηηείηαη, θαηά ην παξφλ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε ππνβνιή ησλ 
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζφζνλ απηά ζα απαηηεζεί λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν πνπ ζα πξνθχςεη ζην Β΄ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Δπίζεο, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Β΄ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο απηνχ. 
Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ζα νξηζηνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ ηνπ Β΄ ηαδίνπ.  
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα 
δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 

19.2 Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Η Τπεχζπλε Γήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ρσξηζηά απφ θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα-κέινο ηεο.  

 
Δθ’ φζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηθαιείηαη πφξνπο ηξίησλ, ή ππεξγνιάβνπο 
θαιείηαη λα ππνβάιιεη ηελ αλσηέξσ Τπεχζπλε Γήισζε ησλ ηξίησλ θαη ησλ 
ππεξγνιάβσλ αληίζηνηρα πνπ πξνηείλεη.  
 
 

19.3 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 17 
 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο 
νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 16 θαη 17 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη: 
α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο κε ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ 
β) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζην Β΄ ηάδην ηνπ 
Γηαγσληζκνχ 
γ) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζην Β΄ ηάδην ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, 
δ) θαηά ηε ζχλαςε ζχκβαζεο, κε ηελ εμέηαζε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ζχκθσλα 
κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξ. δ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/16, πεξί 
θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
πληζηάηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα κεξηκλνχλ εγθαίξσο γηα ηελ 
έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δελ 
εμαζθαιίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ) πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη ηα αλσηέξσ. 
 
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη  είραλ δειψζεη 
φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/16, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα 
ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ, νη ππνςήθηνη νθείινπλ 
λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ζρεηηθά. 
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Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 
α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 19.3.1 εθφζνλ έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, 
εθηφο εάλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο έθδνζεο απηψλ πξνβιέπεηαη 
ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ηζρχνο θαη είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο, 

 
β) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη 
 
γ) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
Οη Τπεχζπλεο Γειψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 
ηεο ππνγξαθήο. 
 
Όπνπ ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο αλαθέξεηαη ε ππνβνιή 
Τπεχζπλεο Γήισζεο, σο ηέηνηα λνείηαη, γηα κελ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε 
«Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86», γηα δε ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, 
δήισζε αλάινγεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο, σο ηέηνηα δε λνείηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, ή φπνπ δελ ππάξρεη πξφβιεςε έλνξθεο βεβαίσζεο, ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο 
ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο Γηαγσληδφκελνπ επξίζθεηαη ή θαηνηθεί ζηελ Διιάδα θαη δελ 
γλσξίδεη ειιεληθά, δχλαηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, 
κε ηε ζεκείσζε πάλσ ζην ζψκα ηεο βεβαίσζεο φηη ν δειψλ θαηαλνεί 
πιήξσο ην θείκελν ηεο δήισζεο, θαζφζνλ ηνπ κεηαθξάζηεθε ζε γιψζζα 
πνπ γλσξίδεη. 

 
Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3.4 θαη 3.5 ηεο παξνχζαο. 
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 
απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 (Α’ 45) είηε 
θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 
βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
 
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε ππνρξέσζε ππνβνιήο φισλ ησλ 
παξαπάλσ εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ 
ηζρχεη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ρσξηζηά.  
 
Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 
θξηζεί απαξαίηεην κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ. Δπίζεο ε ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. δηθαηνχηαη αλ ακθηβάιιεη, λα 
απεπζχλεηαη άκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ. Όηαλ νη 
πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ππνςήθην εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σν αίηεκα 
παξνρήο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα αθνξά λνκηθά ή/ θαη θπζηθά πξφζσπα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο ή νπνηνδήπνηε 
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πξφζσπν έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ, φπσο 
νξίδεη ε εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο. 
 

19.3.1 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο παξνχζαο 

 
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 
Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ κέρξη ηε ιήμε ηεο 
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, 
θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.) ζηηο 
θαινχκελεο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο παξνχζαο.  

 
(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, 
απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα 
εθηέιεζε έξγνπ ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο 
παξνχζαο. 

 
(γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), ζηνλ 
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 
4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε, πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 
ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο παξνχζαο. 

 
19.3.2 Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 

17.2.1 ηεο παξνχζαο 
 
19.3.2.1 Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ άξζξνπ 17.2.1 ηεο παξνχζαο 

απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 
 

(α) Oη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ 
βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη, κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.) 

 
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 
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πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016, 
κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 83 ηνπ λ. 4412/2016, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηα 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 17.2.1 ηεο 
παξνχζαο. 

 
(γ) Δηδηθφηεξα, νη παξαθάησ νηθνλνκηθνί θνξείο: 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, αιιά απφ 
ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο σο άλσ παξ. (α) δελ θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 17.2.1 ηεο παξνχζαο, 

 νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 
θαηαιφγνπο (φπσο απφ θξάηε ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Γ) ή πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, αιιά απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο / πηζηνπνηεηηθφ ηεο σο άλσ παξ. (β) δελ θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 17.2.1 ηεο παξνχζαο, 

 νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, 
 

απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
1. Σηο ηειεπηαίεο νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα εγθεθξηκέλεο απφ ην εθάζηνηε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ, αξκφδην φξγαλν ηεο Γηνίθεζεο 
(Γεληθή πλέιεπζε, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή άιιν), βεβαησκέλεο απφ 
Νφκηκν Διεγθηή (Chartered Accountant). Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλεο ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά 
πξφηππα ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. 

2. Βεβαίσζε ηνπ αλσηέξσ Νφκηκνπ Διεγθηή (Chartered Accountant) γηα ην 
χςνο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Καζαξήο Θέζεο) κε ηηο ζρεηηθέο 
πξνζαξκνγέο βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έρεη δηαηππψζεη ζηελ 
έθζεζε ειέγρνπ ηνπ.  

3. Βεβαίσζε ηνπ αλσηέξσ Νφκηκνπ Διεγθηή (Chartered Accountant) γηα 
ηελ αλαπφζβεζηε αμία ησλ παγίσλ, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

4. Βεβαίσζε ηνπ αλσηέξσ Νφκηκνπ Διεγθηή (Chartered Accountant) πεξί 
ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ν 
νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

5. Βεβαίσζε ηνπ αλσηέξσ Νφκηκνπ Διεγθηή (Chartered Accountant) γηα ηε 
ζπλνιηθή αλαπφζβεζηε αμία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
αλαθέξεηαη θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
έξγσλ, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
παξάγξαθν 1 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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19.3.2.2 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 17.2.2 ηεο 
παξνχζαο 

    Η πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ άξζξνπ 17.2.2 ηεο παξνχζαο, απνδεηθλχεηαη κε ηελ 
ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ: 

 
Βεβαηψζεηο Σξαπεδψλ ή αληηζηνίρσλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ 
θπξψζεη ηελ .Γ., απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ 
επξψ (350.000.000,00 €), εθ ησλ νπνίσλ, πνζφ ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ ηξηάληα 
εθαηνκκπξίσλ επξψ (130.000.000,00 €) λα είλαη δηαζέζηκν γηα ρνξήγεζε δαλείσλ 
θαη πνζφ ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (130.000.000,00 €) 
γηα ρνξήγεζε Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ 
εθαηνκκπξίσλ επξψ (100.000.000,00 €) λα είλαη δηαζέζηκν γηα θάζε κία απφ ηηο 
δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο γηα ην παξφλ Έξγν, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Α.1 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο.  

 
 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε έθδνζε ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηαηί ε εθδφηξηα Σξάπεδα δελ ιεηηνπξγεί 
ζηελ Διιάδα, απηή ζα εθδίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα 
Α.2 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά. 

 
Μαδί κε ηα ππφςε δηθαηνινγεηηθά, νη Τπνςήθηνη ζα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν ηνλ Πίλαθα Α.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο. 

  

19.3.2.3 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 17.2.3 ηεο 
παξνχζαο 

 

Η κε ππέξβαζε ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ 
εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ: 
 

 ελεκεξφηεηα πηπρίνπ ελ ηζρχ, ζπλνδεπφκελε, αλά πεξίπησζε, απφ πίλαθα 
φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην 
πιαίζην θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην 
ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, γηα ηα έξγα πνπ είλαη ππφ 
εμέιημε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, ή 
 

 ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθα φισλ ησλ ππφ 
εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην 
θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά 
έξγν θαη ην ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 
δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
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19.3.3 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 17.3 

 
19.3.3.1 Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα θάζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηνπ 

άξζξνπ 17.3.1 ηεο παξνχζαο, απνδεηθλχεηαη σο εμήο: 

(α) Oη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ 
βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.) 

 
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 ηνπ λ. 4412/2016, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο 
πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 17.3.1 ηεο παξνχζαο. 

(γ) Δηδηθφηεξα, νη παξαθάησ νηθνλνκηθνί θνξείο: 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, αιιά απφ 
ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο σο άλσ παξ. (α) δελ θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 17.3.1, 

 νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 
θαηαιφγνπο (φπσο απφ θξάηε ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Γ) ή πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, αιιά απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο / πηζηνπνηεηηθφ ηεο σο άλσ παξ. (β) δελ θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 17.3.1 ηεο παξνχζαο, 

 νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 
επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, 
 

απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

- Καηάινγν ησλ ζηειερψλ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηδίσο ησλ 
ππεπζχλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 
(ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηα ζηειέρε ηα νπνία αθνξνχλ), θαζψο 
θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, γηα λα 
απνδείμνπλ φηη θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 17.3.1. 

 
19.3.3.2 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ζε παξφκνηα έξγα 
 

 Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ζε παξφκνηα έξγα ηνπ άξζξνπ 17.3.2, νη ππνςήθηνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

α. Σνπο Πίλαθεο Β.1 έσο Β.6 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο, 
ππνγεγξακκέλνπο θαη ζπκπιεξσκέλνπο κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία 
παξνκνίσλ έξγσλ ή νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ απηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί 
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2023, ησλ απαηηνχκελσλ Η/Μ πζηεκάησλ 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 41 απφ 65 

 
 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, θαηά ην ίδην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  

ηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ θαη ε ηνπ άξζξνπ 17.3.2 πνπ ηα έξγα δελ εκπίπηνπλ 
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2023 ζηε ζρεηηθή ζηήιε ηνπ Πίλαθα, ζα 
αλαθέξεηαη ην ηκήκα ηνπ Έξγνπ (απφ ηερληθήο, θαη ρξνληθήο άπνςεο) πνπ 
εκπίπηεη ζε απηφ ην δηάζηεκα θαη κφλνλ. 

Οη ππφςε πίλαθεο, γηα φζα ζηνηρεία ηνπο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ζηα 
πηζηνπνηεηηθά, ζα ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ αληίζηνηρε ζεκείσζε ησλ πηλάθσλ. 

 
β. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη απφ ηα νπνία 

ζα απνδεηθλχεηαη ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ 
ή νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ απηψλ θαζψο θαη ε επηηπρήο, αμηφπηζηε θαη 
αζθαιήο ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ Η/Μ πζηεκάησλ. Δηδηθφηεξα 
γηα ηηο πεξηπηψζεηο α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 17.3.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
απφ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξνθχπηεη ν ηφπνο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 
ζχλνιν ηνπ έξγνπ δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ζα 
δηεπθξηλίδεηαη πφζν θαη πνην ηκήκα ηνπ έξγνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε αζηηθφ 
πεξηβάιινλ) θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο θαη ζα πηζηνπνηείηαη φηη ηα έξγα 
εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη πεξαηψζεθαλ 
θαλνληθά. ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθήο εθηέιεζεο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ κε 
άιιεο επηρεηξήζεηο, ζην πηζηνπνηεηηθφ ζα αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
Τπνςεθίνπ ή ησλ κειψλ ηνπ Τπνςεθίνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαζψο θαη 
ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απηήο ηεο ζπκκεηνρήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζηνπο Πίλαθεο 
Β.1 έσο Β.6 δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά, απηά ζα 
δειψλνληαη κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Τπνςεθίνπ, ε νπνία ζα 
ζπλνδεχεη ηνπο πίλαθεο. Η ππεχζπλε δήισζε φκσο δελ δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Η 
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ζπκπιήξσζε 
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά (π.ρ. ρξνληθή 
δηάξθεηα θηι). 

 
Γεδνκέλνπ φηη επί ησλ αλσηέξσ ζα εθαξκνζζνχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία λα είλαη φζν ην 
δπλαηφλ πην αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα, ψζηε λα δίλνπλ ζαθή εηθφλα ηεο 
θαηάζηαζεο θαη ηεο εκπεηξίαο, φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

 
19.3.4 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηα Πξφηππα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 17.4 ηεο 

παξνχζαο 
 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην άξζξν 17.4 ηεο παξνχζαο, νη 
ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά: 
 

 ISO 9001:2008 χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. 

 ΔΝ ISO 14001:2015 χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο.  

 OHSAS 18001:2007 χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 
Δξγαζία. 
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Η ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, 
εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ππνςήθηνο δελ 
είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ 
πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο ή πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα. 

 
 

19.3.5 Γηθαηνινγεηηθά Μειεηεηηθήο Οκάδαο ηνπ άξζξνπ 17.5 ηεο παξνχζαο 
 
19.3.5.1 Γηθαηνινγεηηθά απνδνρήο ζπλεξγαζίαο 

 
Δάλ ν Τπνςήθηνο επηιέμεη λα ζπλεξγαζζεί κε κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17.5, πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε ειιεληθψλ 
Α.Δ ή ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ Τπνςεθίσλ, 
κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ κειεηεηηθή εηαηξεία / γξαθείν. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νξηζζέληνο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνςεθίνπ ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο αλαδεηρζεί Αλάδνρνο:  

α) ζα ρξεζηκνπνηήζεη αλζξψπηλν δπλακηθφ, δει. κειεηεηηθέο εηαηξείεο / 
γξαθεία, πιένλ απηψλ πνπ ζα δεισζνχλ θαηά ην παξφλ ηάδην, πνπ 
αληηζηνηρεί ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ Κχξην 
ηνπ έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη  

β) φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη απηφο ζηε κειεηεηηθή 
εηαηξεία / γξαθείν ηελ ακνηβή γηα ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θάζε κειεηεηηθήο εηαηξείαο / 
γξαθείνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Μειεηεηηθή Οκάδα ηνπ Τπνςεθίνπ απφ ηελ 
νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ Τπνςήθην. Η ππφςε 
ππεχζπλε δήισζε ζα αλαθέξεη: 

α) ηε ζχλζεζε ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο / γξαθείνπ θαη ην πνηεο 
κειεηεηηθέο εξγαζίεο ζα θαιχπηεη ην θάζε κέινο απηήο, 

β) φηη ε κειεηεηηθή εηαηξεία / γξαθείν απνδέρεηαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ελ 
ιφγσ Τπνςήθην, 

γ) φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο επηιεγεί ή/θαη αλαδεηρζεί 
Αλάδνρνο, ε ζπλεξγαζία ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαζψο θαη ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη κειέηεο εθαξκνγήο 
φπσο επίζεο θαη φπνηαο ελδερνκέλσο ηξνπνπνίεζεο απαηηεζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,  

δ) φηη νη κειεηεηέο ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο / γξαθείνπ ζα παξίζηαληαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα απαηηεζεί (π.ρ. ηξνπνπνηήζεηο αξρηθήο 
κειέηεο, αλαζχληαμε απηήο βάζεη δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ θιπ) ζε 
ζπζθέςεηο ή επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαη ηέινο 
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ε) φηη ε ακνηβή ηεο κειεηεηηθήο εηαηξείαο / γξαθείνπ ζα θαηαβιεζεί απφ 
ηνλ Τπνςήθην θαη φηη ε κειεηεηηθή εηαηξεία/γξαθείν δελ έρεη θακία 
απαίηεζε απφ ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 

 
19.3.5.2 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 17.5.1 ηεο παξνχζαο  
 

Πξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο νη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία κε ηηο νπνίεο ζα ζπλεξγαζζεί ν 
Τπνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ: 

 
(α) Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο/α ζηελ Διιάδα 

ππνβάιινπλ Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο 
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ π.δ. 71/2019 ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 
απηνχ θαη απφ ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε 
εγγξαθήο ζην Μεηξψν Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 
(ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ.) γηα ηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ άξζξνπ 17.5.1 
ηεο παξνχζαο.  

 
(β) Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο/α ζε ινηπά θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ ηνπ 
άξζξνπ 17.5.1 ηεο παξνχζαο. 

 
(γ) Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο/α ζε θξάηνο 

κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), 
ζηνλ βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 
1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε, ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ 
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
κειεηεηή ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17.5.1 ηεο παξνχζαο. 
 

19.3.5.3 Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 
17.5.2 ηεο παξνχζαο  

 
 Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα θάζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ηνπ 

άξζξνπ 17.5.2 ηεο παξνχζαο, απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ: 
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α) Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο/α ζηελ Διιάδα 
ππνβάιινπλ Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ ε νπνία απνηειεί 
ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη, κέρξη ηελ ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο 
πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ π.δ. 71/2019 ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 απηνχ θαη απφ 
ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν 
Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ.). 

 
(β) Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο/α ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 ηνπ Ν. 
4412/2016, βάζεη ηνπ νπνίνπ λα ηεθκαίξεηαη φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 
ηνπ άξζξνπ 17.5.2 ηεο παξνχζαο. 

 
(γ) Δηδηθφηεξα, νη παξαθάησ κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία: 

 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο/α ζηελ Διιάδα, αιιά απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο ηεο σο άλσ παξ. (α) δελ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο 
άξζξνπ 17.5.2 ηεο παξνχζαο, 

  πνπ είλαη αιινδαπέο/α εγγεγξακκέλεο/α ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
(φπσο απφ θξάηε ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Γ) ή πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, αιιά απφ ηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο / πηζηνπνηεηηθφ ηεο σο άλσ παξ. (β) δελ θαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 17.5.2 ηεο παξνχζαο, 

 νη αιινδαπέο/ά πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο/α ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
ή δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα 
αλσηέξσ, 
 

απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ή ην αληίζηνηρν 
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο. 
 

 Σνπο Ιζνινγηζκνχο θαη ηηο Καηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ ηξηψλ (3) 
ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ ή ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο, ζε 
πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο. 
 

19.3.5.4 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 17.3.5.3 
ηεο παξνχζαο 

 
 Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηεο παξαγξάθνπ 17.5.3 ηεο παξνχζαο 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
19.3.5.4.1 Γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην άξζξν 17.5.3.1 ηεο παξνχζαο: 

 
α) Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

ππνβάιινπλ Πηπρίν Μειεηεηή ή Γξαθείσλ Μειεηψλ ε νπνία απνηειεί 
ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη, κέρξη ηελ ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 45 απφ 65 

 
 

πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ π.δ. 71/2019 ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 απηνχ θαη απφ 
ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ, βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν 
Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ.). 

 
(β) Οη κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 ηνπ Ν. 
4412/2016, βάζεη ηνπ νπνίνπ λα ηεθκαίξεηαη φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 
ηνπ άξζξνπ 17.5.3.1 ηεο παξνχζαο. 

 
(γ) Δηδηθφηεξα, νη παξαθάησ κειεηεηηθέο εηαηξείεο / γξαθεία: 

 
 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, αιιά απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο 

ηεο σο άλσ παξ. (α) δελ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο άξζξνπ 
17.5.3.1 ηεο παξνχζαο, 

  πνπ είλαη αιινδαπνί εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο (φπσο 
απφ θξάηε ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ηεο Γ) ή πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνη 
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο, αιιά απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο / 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο σο άλσ παξ. (β) δελ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο 
άξζξνπ 17.5.3.1 ηεο παξνχζαο, 

 νη αιινδαπνί πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 
δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα 
αλσηέξσ, 
 

απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα, κε ηα νπνία ζα 
απνδεηθλχεηαη φηη θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 17.5.3.1, γηα ην 
απαηηνχκελν ζηειερηαθφ δπλακηθφ. ηα Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ζα 
κλεκνλεχνληαη απαξαηηήησο νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ 
ηνπο. Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ζα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηα ζηειέρε ηα 
νπνία αθνξνχλ. 

 
19.3.5.4.2 Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο ηεο παξ. 17.5.3.2 ηεο 

παξνχζαο: 
 

α. Σνπο Πίλαθεο Γ.1 έσο Γ.6 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο, 
ππνγεγξακκέλνπο θαη ζπκπιεξσκέλνπο κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ 
απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ησλ κειεηεηηθψλ εηαηξεηψλ, κε ηηο νπνίεο ζα 
ζπλεξγαζζεί ν Τπνςήθηνο ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπνςεθίνπ ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ ζπλεξγαζζεί κε κειεηεηηθή νκάδα θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17.5 
ηεο παξνχζαο. 

β. Πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη απφ ηα 
νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζηνπο Πίλαθεο 
Γ.1 έσο Γ.6 δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά, απηά ζα 
δειψλνληαη κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θάζε 
κειεηεηηθήο εηαηξείαο, ή ηνπ Τπνςεθίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ζπλεξγαζζεί κε κειεηεηηθή νκάδα θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17.5 ηεο 
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παξνχζαο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεη ηνπο πίλαθεο. Η ππεχζπλε δήισζε φκσο 
δελ δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά. Η ππεχζπλε 
δήισζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ 
ησλ κειεηψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά (π.ρ. ρξνληθή δηάξθεηα 
θηι). 

 
19.3.6 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 18.1 ηεο 

παξνχζαο 
 

ε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηθαινχληαη θαη θάλνπλ ρξήζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ λ.4412/16, νη ηξίηνη νθείινπλ λα 
ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 19.3 γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άξζξνπ 17 (ηα 
ζρεηηθά κε ηελ επίθιεζε). 
 
Δπίζεο, ζηα δηθαηνινγεηηθά ζα πεξηιεθζεί ε απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ αξκφδηνπ 
θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θνξέα, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε παξνρή πξνο ηνλ 
Τπνςήθην ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο (εκπεηξία) ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Τπνςεθίνπ 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Η ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη 
ιεπηνκεξήο θαη λα εμεηδηθεχεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη 
δηαζέζηκνη γηα ηελ χκβαζε ζε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφλ ζηε ΑΣΣΙΚΟ 
ΜΔΣΡΟ Α.Δ. λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη λα εθηηκήζεη ηελ ζεκαζία ησλ 
ζρεηηθψλ πφξσλ θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ηελ 
πινπνίεζε απηήο ηεο δέζκεπζεο. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίζηνηρε απφθαζε απφ 
ην αξκφδην θαηαζηαηηθφ φξγαλν ηνπ Τπνςεθίνπ πεξί απνδνρήο ηεο ζρεηηθήο 
επίθιεζεο. 
 

19.3.7 Γηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ηνπ άξζξνπ 18.2 ηεο 
παξνχζαο 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο γλσξίδεη ζηελ παξνχζα θάζε φηη ζα αλαζέζεη 
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα 
αλαθέξεη ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία ησλ ππεξγνιάβσλ πνπ 
πξνηείλεη. 
 
Οη Τπεξγνιάβνη νθείινπλ ζε θάζε πεξίπησζε λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο λα εθηειέζνπλ ηα πξνο 
αλάζεζε ηκήκαηα, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 19.3.1, 19.3.2.1 θαη 19.3.31 θαη 
ηα δηθαηνινγεηηθά παξφκνηαο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 19.3.3.2 (ζηελ πεξίπησζε 
πνπ αλαιάβνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα) ή παξφκνηαο εκπεηξίαο κε ην 
αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ. 
 
Δπίζεο, απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ε απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ αξκφδηνπ 
θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε 
αλάζεζε ηεο ππεξγνιαβίαο θαη ε αληίζηνηρε απφθαζε, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
Τπεξγνιάβνπ, πεξί απνδνρήο αλάιεςεο ηεο ππεξγνιαβίαο. ηηο απνθάζεηο 
απηέο ζα αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ην ηκήκα ην νπνίν ζα αλαηεζεί ζε ππεξγνιαβία 
θαζψο θαη ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 20 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

 
20.1 Γεληθά ηνηρεία 
 

Η εκπεηξία ησλ Τπνςεθίσλ απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα θαιχπηεη ηηο 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 17.3.2 ηεο παξνχζαο.  
 
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ επηά (7), ηφηε κφλν ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε – βαζκνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα 
θξηηήξηα:  

 
Κξηηήξην 1: Δκπεηξία ζε έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

Κξηηήξην 2: Δκπεηξία ζε Ζ/Μ πζηήκαηα  
 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δχν θξηηεξίσλ κε 
βάζε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν.  
 
Η εκπεηξία ηνπ Τπνςεθίνπ ζπλάγεηαη απφ ηνπο πίλαθεο ησλ εθηειεζζέλησλ θαηά 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2023 παξφκνησλ έξγσλ θαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 
θαιήο εθηέιεζεο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε παξ. 19.3.3.2 ηεο παξνχζαο. 
 

20.2 Κξηηήξην 1: Δκπεηξία ζε έξγα Πνιηηηθνχ κεραληθνχ 
 
ην ππφςε θξηηήξην αμηνινγείηαη ε εκπεηξία ζε θαηαζθεπή έξγσλ Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ θαησηέξσ Πίλαθα: 
 

 Κξηηήξην 1 – Δκπεηξία ζε Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 
 

Βαξχηεηα 
(%) 

1.α Καηαζθεπή ππφγεηαο ζήξαγγαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε 
Μεράλεκα Γηάλνημεο εξάγγσλ Οινκέησπεο Κνπήο 
(ΣΒΜ), δηαηνκήο θαη’ ειάρηζηνλ δηπιήο ηξνρηάο. 

45% 

1.β Καηαζθεπή ππφγεηαο ζήξαγγαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε 
ζπκβαηηθά κεραληθά κέζα, δηαηνκήο θαη’ ειάρηζηνλ 100 m². 

15% 

1.γ Καηαζθεπή ππφγεησλ ηαζκψλ Μεηξφ ή άιισλ αζηηθψλ 
ππφγεησλ έξγσλ (φπσο π.ρ. ζηαζκνί απηνθηλήησλ), 
ειάρηζηνπ βάζνπο 12m, κε ηε κέζνδν αλνηθηνχ νξχγκαηνο 
(cut & cover ή cover & cut). 

40% 

 χλνιν 100% 

 
 
Δπεμήγεζε ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο 
 
Σα παξαπάλσ ππνθξηηήξηα 1.α, 1.β θαη 1.γ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην Κξηηήξην 
1, βαζκνινγνχληαη απφ ην 50 έσο ην 100, κε ειάρηζην απνδεθηφ βαζκφ ην 50. ηε 
ζπλέρεηα, πνιιαπιαζηάδεηαη ε βαζκνινγία εθάζηνπ ππνθξηηεξίνπ κε ηελ 
αληίζηνηρε βαξχηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα θαη απφ ην άζξνηζκα 
απηψλ πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ Κξηηεξίνπ 1.  
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Βαζκνινγία – Κ1 
 
Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ππνθξηηεξίσλ 1.α, 1.β θαη 1.γ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 
βαζκφ 50 είλαη νη θάησζη: 

(1.α) Καηαζθεπή ππφγεηαο ζήξαγγαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε κεράλεκα 
δηάλνημεο ζεξάγγσλ νινκέησπεο θνπήο (ΣΒΜ), κε ειάρηζην ζπλνιηθφ φγθν 
δηάλνημεο ζήξαγγαο 140.000 m³, δηαηνκήο θαη’ ειάρηζηνλ δηπιήο ηξνρηάο. 

(1.β) Καηαζθεπή ππφγεηαο ζήξαγγαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζπκβαηηθά 
κεραληθά κέζα, κε ειάρηζην ζπλνιηθφ φγθν δηάλνημεο ζήξαγγαο 30.000 m³, 
δηαηνκήο θαη’ ειάρηζηνλ 100 m². 

(1.γ) Καηαζθεπή ππφγεησλ ηαζκψλ Μεηξφ ή άιισλ αζηηθψλ ππφγεησλ έξγσλ 
(φπσο π.ρ. ζηαζκνί απηνθηλήησλ), ειάρηζηνπ βάζνπο 12m, κε ηε κέζνδν 
αλνηθηνχ νξχγκαηνο (cut & cover ή cover & cut), κε ειάρηζην ζπλνιηθφ φγθν 
εθζθαθήο 50.000 m³. 

Ο ππνςήθηνο πνπ ζα δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζα ιάβεη βαζκφ 100. Οη 
ππφινηπνη ππνςήθηνη ζα βαζκνινγεζνχλ αλαινγηθά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο (100) θαη 
ηεο ειάρηζηεο (50).  
 
πγθεθξηκέλα, ε εκπεηξία ησλ Τπνςεθίσλ (Αexamined) ζα θαηαλεκεζεί ζχκθσλα 
κε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

P= 50+50 * (Aexamined-Amin)/(Abest-Amin)  

Όποσ: 

P: Η βαζκοιογία ηοσ Τπουεθίοσ (ζηρογγσιοποηεκέλε ζε δύο δεθαδηθά). 

Aexamined: Η εκπεηρία ηοσ Τπουεθίοσ. 

Amin: Η ειάτηζηε απαηηούκελε εκπεηρία.  

Abest: Η κέγηζηε εκπεηρία Τπουεθίοσ. 
 

20.3 Κξηηήξην 2: Δκπεηξία ζε Ζ/Μ πζηήκαηα  
 
ην ππφςε Κξηηήξην αμηνινγείηαη ε εκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία Η/Μ πζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ Πίλαθα: 
 
 

 
Κξηηήξην 2 – Δκπεηξία ζε Η/Μ πζηήκαηα  

Βαξχηεηα 
(%) 

2.α Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 
αεξηζκνχ Μεηξφ. 

35% 
 

2.β Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο, κνλήο ηξνρηάο. 35% 
 

2.γ Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηζρχνο 
έιμεο Μεηξφ. 

30% 
 

  100% 
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Δπεμήγεζε ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο 
 
Σα παξαπάλσ ππνθξηηήξηα 2.α, 2.β θαη 2.γ βαζκνινγνχληαη απφ ην 50 έσο ην 100, 
κε ειάρηζην απνδεθηφ βαζκφ ην 50. ηε ζπλέρεηα, πνιιαπιαζηάδεηαη ε βαζκνινγία 
εθάζηνπ ππνθξηηεξίνπ κε ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ 
Πίλαθα θαη απφ ην άζξνηζκα απηψλ πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ 
Κξηηεξίνπ 2.  
 
Βαζκνινγία Κ2 
 
Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ππνθξηηεξίσλ 2.α, 2.β θαη 2.γ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 
βαζκφ 50 είλαη νη θάησζη: 
 
(2.α) Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ Μεηξφ, 

ειάρηζηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 1.200 KVA. 

(2.β) Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο επηδνκήο, θαη’ ειάρηζηνλ 4.000 m κήθνπο, 
κνλήο ηξνρηάο. 

(2.γ) Δγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηζρχνο έιμεο Μεηξφ, 
ειάρηζηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 6.000 KVA.   

 
Ο Τπνςήθηνο πνπ ζα δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζα ιάβεη βαζκφ 100. Οη 
ππφινηπνη Τπνςήθηνη ζα βαζκνινγεζνχλ αλαινγηθά κεηαμχ ηεο κέγηζηεο (100) θαη 
ηεο ειάρηζηεο (50). 
 
πγθεθξηκέλα, ε εκπεηξία ησλ Τπνςεθίσλ (Αexamined) ζα θαηαλεκεζεί ζχκθσλα 
κε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

P= 50+50 * (Aexamined-Amin)/(Abest-Amin)  

Όποσ: 

P: Η βαζκοιογία ηοσ Τπουεθίοσ (ζηρογγσιοποηεκέλε ζε δύο δεθαδηθά). 

Aexamined: Η εκπεηρία ηοσ Τπουεθίοσ. 

Amin: Η ειάτηζηε απαηηούκελε εκπεηρία.  

Abest: Η κέγηζηε εκπεηξία Τπνςεθίνπ. 
 

20.4 πλνιηθή Βαζκνινγία 
 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ ζα πξνθχςεη σο άζξνηζκα ηεο 
βαζκνινγίαο ησλ δχν Κξηηεξίσλ 1 θαη 2 πνιιαπιαζηαδφκελε κε αληίζηνηρνπο 
ζπληειεζηέο σο εμήο: 

 
πλνιηθή Βαζκνινγία = (Κ1 x 0.65) + (Κ2 x 0.35) 

Όπνπ Κ1: Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1 θαη 
Κ2: Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 2 

 
Η βαζκνινγία απηή θπκαίλεηαη κεηαμχ κέγηζηεο 100 θαη ειάρηζηεο απνδεθηήο 50. 

 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 50 απφ 65 

 
 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζε 
θζίλνπζα ζεηξά απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ νη επηά (7) επηθξαηέζηεξνη 
ππνςήθηνη. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ Τπνςεθίσλ 
ζηελ 7ε ζέζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
Τπνςεθίσλ πνπ ηζνβαζκνχλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία 
απηψλ ησλ Τπνςεθίσλ, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «επηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 51 απφ 65 

 
 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Α) 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α.1 

 
ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 
Πξνο ηελ  
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
Μεζνγείσλ 191-193 
115 25, Αζήλα 
 
Κχξηνη, 
 
ε ζπλέρεηα αηηήκαηνο πνπ καο ππέβαιε ε εηαηξεία....................... «ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», 
«ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», ε νπνία φπσο δήισζε, πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην 
Γηαγσληζκφ πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί ζηηο .......................... (ή νπνηαδήπνηε άιιε 
εκεξνκελία ιφγσ παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ) γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ πξνο εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ: «………………………………………………………...» 
(RFP-421/22), ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 
 
1. Η σο άλσ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Σξάπεδά καο θαη ε κέρξη ζήκεξα ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 
 
2. Με βάζε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε κπνξεί λα πηζηνδνηεζεί απφ ηελ Σξάπεδά 

καο ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 
.......................................... απφ ην νπνίν λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

 

 Γηα ρξεκαηνδνηήζεηο κέρξη πνζνχ Δπξψ  ..............................  (..................... ) 
(Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 Γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο κέρξη πνζνχ Δπξψ  .............................  ( ................ ) 
(Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 
3. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία αλαδεηρζεί αλάδνρνο ηνπ σο άλσ Έξγνπ, ε Σξάπεδα 

πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν αίηεκα πηζηνδνηήζεσο ππνβιεζεί γηα 
ην Έξγν απηφ: 

  

 Γηα ρξεκαηνδνηήζεηο κέρξη πνζνχ Δπξψ  ..............................  (..................... ) 
(Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 Γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο κέρξη πνζνχ Δπξψ  ........................  (..................... ) 
(Να ζπκπιεξσζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

 
4. Η Σξάπεδα, ζε θάζε πεξίπησζε πηζηνδνηήζεσο, εμεηάδεη, κε ηξαπεδηθά θξηηήξηα, ηνπο 

εηδηθνχο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πηζηνδνηήζεσλ πνπ εθαξκφδεη, ηνπο ηζρχνληεο 
λνκηζκαηηθνχο θαλφλεο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο 
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο. 

 
5. Η παξνχζα δελ επέρεη ζέζεη εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ζπκβνπιήο ή ζπζηάζεσο θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 729 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 52 απφ 65 

 
 

SAMPLE Α.2 
 

CERTIFICATE CONCERNING THE CREDITWORTHINESS COMPETENCE 
 
To 
ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣRΟ A.E. 
191-193 Messogion Av. 
115 25, Athens 

 
CERTIFICATE CONCERNING THE CREDIT AND FINANCIAL COMPETENCE FOR THE 

PARTICIPATION OF THE COMPANY...................... IN THE ABOVE TENDER 

 
 
Following the request submitted by .................................”NAME OF COMPANY”, “ADDRESS 
OF COMPANY” which, in line with its statements, shall participate in the tender concerning the 
project: “…………………………………………………………………………………………..”, 
(RFP-421/22), to be conducted on ................... (or on any other new date due to extension to 
the submission date of the Applications to Express Interest), we hereby affirm the following: 

 

1. The aforesaid Company cooperates with our Bank and its transactional behavior until the 

present date is deemed to be satisfactory. 
 
2. Based on its current financial status, this Company may be credited by our Bank under 

specific terms and conditions up to the amount of …………….from which can be used as 
follows:  

 

 For financing, the limit of EURO…………………. (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 

 

 For letters of guarantee, the limit of EURO……… (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 

 
3. In case this Company is appointed as the Contractor of the Project, our Bank is willing to 

examine any specific request for crediting that may be submitted in the framework of this 
Project: 

 

  For financing, the limit of EURO…………………. (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 

 

 For letters of guarantee, the limit of EURO……… (.....................) 
 (To be filled in full and in numbers) 

 
4. In any case of crediting, the Bank shall examine - based on banking criteria - the special 

crediting terms and conditions that it implements, the applicable monetary regulations, as 
well as the financial status and the perspectives of the Company during the financing 
period. 

 
5. This certificate shall not serve as letter of guarantee or advice or suggestion, in line with 

the provisions of article 729 of the Civil Code.  





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 53 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α.1 

 

ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 

 

Α/Α 
Όλνκα Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα 
Πηζησηηθφ 

Ίδξπκα 

Αξηζκφο θαη 
Ζκεξνκελία 
Δγγξάθνπ 

Πνζφ 
Δγγπεηηθψλ 
Δπηζηνιψλ 

Πνζφ 
Γαλεηνιεπηηθήο 

Ηθαλφηεηαο 

Πνζφ γηα ην Έξγν 

Παξαηεξήζεηο Πνζφ 
Γαλεηνιεπηηθήο 

Ηθαλφηεηαο γηα ην 
Έξγν 

Πνζφ 
Δγγπεηηθψλ 
Δπηζηνιψλ 
γηα ην Έξγν 

         

         

         

         

         

 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 54 απφ 65 

 
 

      ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Β) 

ΠΗΝΑΚΑ Β.1 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΟΛΟΜΔΣΧΠΖ ΚΟΠΖ (TBM) 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 13)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 12         

3.Οη δηαηνκέο, ηα κήθε θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ, λα ζπκπιεξσζνχλ ζηηο ζηήιεο 8, 9 θαη 10 αληίζηνηρα         

4.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα         

 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Έλσζεο ή 

κεκνλσκέλνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο 
έξγνπ/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Γηαηνκή 
ζήξαγγαο 

Μήθνο 
ήξαγγαο 

Όγθνο 
ήξαγγαο 

Γεληθά Σερληθά  
ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ ζρεηηθνχ 
ηκήκαηνο ηνπ 

Έξγνπ 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ 
Καιήο 

Δθηέιεζεο 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο  

Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθηέιεζεο 
θαηά ην 
ρξνληθφ 

δηάζηεκα 
2000-2023 

(κήλεο) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
                          

 
                          

 
                          

 
                          

 
                          





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 55 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β.2 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ 

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 13)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 12         

3.Οη δηαηνκέο, ηα κήθε θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ, λα ζπκπιεξσζνχλ ζηηο ζηήιεο 8, 9 θαη 10 αληίζηνηρα         

4.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα          

      

 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Έλσζεο ή 

κεκνλσκέλνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο 
έξγνπ/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Γηαηνκή 
ζήξαγγαο 

Μήθνο 
ήξαγγαο 

Όγθνο 
ήξαγγαο 

Γεληθά Σερληθά  
ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ ζρεηηθνχ 
ηκήκαηνο ηνπ 

Έξγνπ 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ 
Καιήο 

Δθηέιεζεο 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο  

Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθηέιεζεο 
θαηά ην 
ρξνληθφ 

δηάζηεκα 
2000-2023 

(κήλεο) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
                          

 
                          

 
                          

 
                          

 
                          





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 56 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β.3 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΟ Ζ΄ ΑΛΛΧΝ ΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

Α/Α 

Ολνκαζία κέινπο 
ηεο Έλσζεο ή 
κεκνλσκέλνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο 
έξγνπ/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Όγθνο 
(m

3
) 

Γεληθά Σερληθά  
ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ ζρεηηθνχ 
ηκήκαηνο ηνπ 

Έξγνπ 

Αξ. 
Πηζηνπνηεηηθνχ 

Καιήο 
Δθηέιεζεο 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθηέιεζεο θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα 
2000-2023 (κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

                      

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 11) ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 10         

3. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα         

      





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 57 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β.4 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΗΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 

 

A/A 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Έλσζεο ή 

κεκνλσκέλνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο 
έξγνπ/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Δγθαηεζηεκέλε 
Ιζρχο (KVA) 

Γεληθά Σερληθά  
ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ ζρεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηνπ 

Έξγνπ 

Αξ. 
Πηζηνπνηεηηθνχ 

Καιήο 
Δθηέιεζεο 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

Έλαξμε 

Υξφλνο 
νινθιήξσζεο 

ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10) ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9         

3. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα         





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 58 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β.5 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΔΡΓΑ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΜΖ 

 

A/A 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Έλσζεο ή 

κεκνλσκέλνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο 
έξγνπ/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Μήθνο 

Γεληθά Σερληθά  
ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ ζρεηηθνχ 
ηκήκαηνο ηνπ 

Έξγνπ 

Αξ. 
Πηζηνπνηεηηθνχ 

Καιήο 
Δθηέιεζεο 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθηέιεζεο θαηά 

ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα 

2000-2023 
(κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

                      
 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 11) ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 10         

3. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα         

      





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 59 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β.6 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ ΜΔΣΡΟ 

 

A/A 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Έλσζεο ή 

κεκνλσκέλνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο έξγνπ/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Δγθαηαζηεκέλε 
Ιζρχο KVA) 

Γεληθά Σερληθά  
ραξαθηεξηζηηθά  

ηνπ ζρεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηνπ 

Έξγνπ 

Αξ. 
Πηζηνπνηεηηθνχ 

Καιήο 
Δθηέιεζεο 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο 

Έλαξμε 

Υξφλνο 
νινθιήξσζεο 

ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10) ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9         

3. Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα         

      





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 60 απφ 65 

 
 

       ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ (Γ) 

ΠΗΝΑΚΑ Γ.1 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΟΛΟΜΔΣΧΠΖ ΚΟΠΖ (ΣΒΜ) 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Μειεηεηηθήο 

Οκάδαο ή ηνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο κειέηεο/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθπφλεζεο 

Αληηθείκελν 
Μειέηεο 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθπφλεζεο θαηά 

ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα 

2000-2023 
(κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9          

3.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα   





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 61 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Γ.2 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΖΡΑΓΓΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Μειεηεηηθήο 

Οκάδαο ή ηνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο κειέηεο/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθπφλεζεο 

Αληηθείκελν 
Μειέηεο 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ 

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθπφλεζεο θαηά 

ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα 

2000-2023 
(κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9          

3.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα   

 





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 62 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Γ.3 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΟ Ζ΄ ΑΛΛΧΝ ΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Μειεηεηηθήο 

Οκάδαο ή ηνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο κειέηεο/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθπφλεζεο 

Αληηθείκελν 
Μειέηεο 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ  

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα εθπφλεζεο 
θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 
2000-2023 

(κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9          

3.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα   





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 63 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Γ.4 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΔΡΗΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 

 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Μειεηεηηθήο 

Οκάδαο ή ηνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο κειέηεο/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθπφλεζεο 

Αληηθείκελν 
Μειέηεο 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ  

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθπφλεζεο θαηά 

ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα  

2000-2023 
(κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    
ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9          

3.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα   





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 64 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Γ.5 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΓΧΝ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΠΗΓΟΜΖ 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Μειεηεηηθήο 

Οκάδαο ή ηνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο κειέηεο/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθπφλεζεο 

Αληηθείκελν 
Μειέηεο 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ  

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθπφλεζεο θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα 

2000-2023 
(κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    
 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9          

3.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα   





 

ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΠΡΟ ΗΛΗΟΝ, ΔΠΔΚΣΑΖ 
ΣΟΤ ΑΜΑΞΟΣΑΗΟΤ ΔΛΑΗΧΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ 

Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Α΄ ΣΑΓΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΛΔΗΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

RFP-421/22 

Α..  192682 

 

ει. 65 απφ 65 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Γ.6 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΔΛΔΣΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΗΥΤΟ ΔΛΞΖ ΜΔΣΡΟ 

 

Α/Α 

Ολνκαζία 
κέινπο ηεο 
Μειεηεηηθήο 

Οκάδαο ή ηνπ 
Τπνςεθίνπ 

Σίηινο κειέηεο/ 
Υψξα 

Δξγνδφηεο 

Γηάξθεηα Δθπφλεζεο 

Αληηθείκελν 
Μειέηεο 

Αξ. 
Πηζηνπνη-

εηηθνχ  

Αξ. 
Τπεχζπλεο 
Γήισζεο Έλαξμε Οινθιήξσζε 

Γηάξθεηα 
εθπφλεζεο θαηά 

ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα  

2000-2023 
(κήλεο) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    
 

ΗΜΔΙΧΔΙ:         

1. Οη ζηήιεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε βάζε ηα αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζ' απηά νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα φζα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

δελ ππάξρεη  ηεθκεξίσζε ζηα πηζηνπνηεηηθά, ζα ππνβιεζεί ζρεηηθή δήισζε (κε αλαθνξά ζηε ζηήιε 10)  ηνπ ππνςεθίνπ       

2.Σα ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά λα αξηζκεζνχλ ψζηε λα αλαθεξζνχλ ζηε ζηήιε 9          

3.Όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο γηα θάζε έξγν ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε πίλαθα   
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