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Σν Σεύρνο Σξνπνπνηήζεσλ Όξσλ Γηαγσληζκνύ ζπκπιεξώλεη θαη ελζσκαηώλεηαη ζηα 
Έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ύκβαζεο θαη ζεσξείηαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α.1. Σξνπνπνηήζεηο ζηε Γηαθήξπμε 

 

2.2.1 Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

…….. 

2. Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο Μέινο Έλσζεο Πξνζώπσλ ή 
Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ. Οη Δλώζεηο Πξνζώπσλ ή Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο. ηηο 
πεξηπηώζεηο ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο από κηα Έλσζε Πξνζώπσλ ή Οηθνλνκηθώλ 
Φνξέσλ, όια ηα Μέιε επζύλνληαη έλαληη ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. αιιειέγγπα θαη εηο 
νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζε Έλσζε 
Πξνζώπσλ ή Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ, ηα Μέιε ππνρξενύληαη λα ζπζηήζνπλ αλώλπκε 
εηαηξεία ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ λ. 3389/2005., ζε θάζε δε 
πεξίπησζε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ιακβάλεη ρώξα πξνζθπγή ζε δάλεηα εκπεηξία 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ όξν 2.2.8.1. ηεο παξνύζαο σο πξνο ηα θξηηήξηα ηερληθήο 
ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο, ηα Μέιε πνπ 
πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο 
δηαηεξνύλ ηνπιάρηζηνλ πνζνζηό ζπκκεηνρήο είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζην κεηνρηθό 
θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνύ θνπνύ. 

3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο από Έλσζε Πξνζώπσλ ή Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ 
θαη εθόζνλ δελ ιακβάλεη ρώξα πξνζθπγή ζε δάλεηα εκπεηξία ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ 
όξν 2.2.8.1. ηεο παξνύζαο, έλα από ηα Μέιε πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο σο 
πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο (ζύκθσλα κεηνλ όξν 2.2.6.1. ηεο παξνύζαο) 
απαηηείηαη λα έρεη πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζηελ 
Έλσζε θαη από ην Μέινο απηό νξίδεηαη ν Κνηλόο Δθπξόζσπνο. Ο Κνηλόο Δθπξόζσπνο είλαη 
λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο από ηα ινηπά κέιε ηεο Έλσζεο λα εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε έλαληη 
ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνύ. Σν κέινο απηό νθείιεη λα 
δηαηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηό είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 
Δηαηξείαο Δηδηθνύ θνπνύ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο, νηαδήπνηε δε κεηαβίβαζε ηνπ 
σο άλσ πνζνζηνύ ηνπ απαηηεί έγθξηζε ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. ε νπνία ζα ειέγρεη όηη ε 
ηερληθή επάξθεηα ηνπ λένπ κεηόρνπ ηεο Εηαηξείαο Εηδηθνύ θνπνύ είλαη ζύκθσλε κε ηα 
απαηηνύκελα από ηνλ όξν 2.2.6 ηεο παξνύζαο θξηηήξηα. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε δάλεηα 
εκπεηξία ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ όξν 2.2.8.1. ηεο παξνύζαο, ν Κνηλόο Εθπξόζσπνο 
νξίδεηαη από ην Μέινο ηεο Έλσζεο πνπ έρεη πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο 
εθαηό (20%) ζε απηήλ. 

…….. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο 
ύκβαζεο ν Γηαγσληδόκελνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηειεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 
δηθηύσλ κεηξό ζύκθσλα κε ηηο παξ. 2.2.6.1 θαη 2.2.6.2 θαησηέξσ, θαζώο θαη ηηο πξόζζεηεο 
απαηηήζεηο ηεο παξ. 2.2.6.3. 
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2.2.6.1 Δκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ κεηξό κε πιήξσο απηόκαην ζύζηεκα ρσξίο 
νδεγό  
Ο Γηαγσληδόκελνο πξέπεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ζπλερόκελα έηε εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 
δέθα (10) εηώλ, έσο θαη ηελ Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ, λα έρεη παξάζρεη 
ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο γξακκήο/ώλ κεηξό κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

i. Σν κήθνο γξακκήο/ώλ ζε έλα έξγν είλαη ηνπιάρηζηνλ (δέθα) 10 ρηιηνκέηξσλ. 
ii. Σνπιάρηζηνλ δέθα (10) ζηαζκνί είλαη ππόγεηνη. 
iii. Σν κέγεζνο ζηόινπ είλαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ζπξκνί. 
iv. Η επηβαηηθή θίλεζε είλαη ηνπιάρηζηνλ δώδεθα ρηιηάδεο (12.000) επηβάηεο θαη’ 

ειάρηζηνλ αλά ώξα θαη αλά θαηεύζπλζε. 
v. Λεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ηνπ δηθηύνπ ηνπ έξγνπ κε πιήξσο απηόκαην ζύζηεκα ρσξίο 

νδεγό επί ηνπ ζπξκνύ, κε ζύζηεκα ειέγρνπ ζπξκώλ ηύπνπ CBTC, πεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ζηδεξνδξνκηθώλ ζπζηεκάησλ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ εκπεηξία πξνθύπηεη από ζπκκεηνρή ηνπ Γηαγσληδόκελνπ ζε 
πξνεγνύκελε Έλσζε Πξνζώπσλ ή Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ, ε ζπκκεηνρή απηή ζα πξέπεη λα 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50%25%. 
 
ε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζώπσλ ή Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ, ε σο άλσ απαίηεζε ζα πξέπεη 
λα θαιύπηεηαη από έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο. 

 
………….. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ- Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη Γηαγσληδόκελνη κπνξνύλ, όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ηεο ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο 
λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 307 ηνπ λ.4412/16, 
αλεμάξηεηα από ηελ λνκηθή θύζε ησλ πθηζηακέλσλ ζρέζεσλ κεηαμύ απηώλ θαη ησλ ελ ιόγσ 
θνξέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο, κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 
ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. Έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ κπνξεί λα παξέρεη ηελ 
ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλόηεηα ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ Δηαγσληδόκελνπο. 

Αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο δελ επηηξέπεηαη ε 
ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ζηελ 
εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ κεηξό, όπσο εμεηδηθεύεηαη ζηνλ όξν 2.2.6.1 ηεο παξνύζαο. 
Αληηζέησο, επηηξέπεηαη ε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ 
θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ζηελ εκπεηξία ζηε ζπληήξεζε δηθηύσλ κεηξό, όπσο εμεηδηθεύεηαη ζηνλ 
όξν 2.2.6.2 ηεο παξνύζαο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ όηη ζα έρνπλ ζηε 
δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο, κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ 
ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

Όηαλ νη Δηαγσληδόκελνη ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, νη δαλείδνληεο ηελ εκπεηξία 
θνξείο αθελόο νθείινπλ λα εηζθέξνπλ ηελ δηθή ηνπο ηθαλόηεηα ή/θαη εκπεηξία θαη δελ 
δύλαληαη λα εηζθέξνπλ ηελ ηθαλόηεηα ή/θαη εκπεηξία άιινπ (έκκεζνο δαλεηζκόο), αθεηέξνπ 
νθείινπλ λα παξάζρνπλ νη ίδηνη ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 
ηθαλόηεηεο, απνθιεηόκελεο ηεο δπλαηόηεηαο αλάζεζεο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ ζε άιινπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο.   

Όηαλ νη Γηαγσληδόκελνη ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνύκελε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιόγσ 
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νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη, είλαη από θνηλνύ ππεύζπλνη, γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

Τπό ηνπο ίδηνπο όξνπο, κηα Έλσζε Πξνζώπσλ ή Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ κπνξεί λα 
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ Έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ, νη 
θνξείο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενύληαη λα απνδεηθλύνπλ όηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ όξνπ 2.2.4 ηεο παξνύζαο θαη όηη πιεξνύλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε. 

…….. 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία  

Σα ηκήκαηα ηεο ύκβαζεο πνπ κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ ζε ππεξγνιάβνπο αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 14.1.5. ηεο ύκβαζεο ύκπξαμεο. 

Ο Γηαγσληδόκελνο αλαθέξεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ύκβαζεο πνπ πξόθεηηαη λα 
αλαζέζεη ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζώο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 
πξνηείλεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην γλσξίδεη ζηελ παξνύζα θάζε. 

…….. 

 

Α.2. Υπεποσή τηρ Διακήπςξηρ όπωρ τποποποιείται με το παπόν Τεύσορ 

Τποποποιήσεων 

 

Η Δηαθήξπμε όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην παξόλ Σεύρνο Σξνπνπνηήζεσλ, ππεξηζρύεη θάζε 
αληίζεηνπ όξνπ πνπ ελδερνκέλσο πεξηιακβάλεηαη ζηα ινηπά Έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζύλαςεο ηεο ύκβαζεο.  
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Β. Σξνπνπνηήζεηο ζηε ύκβαζε ύκπξαμεο 

 

ΟΡΙΜΟΙ– ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Οξηζκνί 

…………… 

«ρεηηδόκελν κε ηνλ Αλάδνρν Πξόζσπν»: 

(α)  θάζε ζηέιερνο, ππάιιεινο, ππεξγνιάβνο ή άιινο πξνζηεζείο ηνπ Αλαδόρνπ 

αλεμαξηήησο ηνπ λνκηθνύ δεζκνύ ηνπ πξνζώπνπ απηνύ κε ηνλ Αλάδνρν, πνπ ελεξγεί 

ζηα πιαίζηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, θαζώο θαη θάζε ζηέιερνο, ππάιιεινο, ππεξγνιάβνο ή 

άιινο πξνζηεζείο νηνπδήπνηε ηξίηνπ δαλείδνληνο ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ Αλάδνρν 

ζύκθσλα κε ηελ Δηαθήξπμε θαη ζύκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ, αλεμαξηήησο 

ηνπ λνκηθνύ δεζκνύ ηνπ πξνζώπνπ απηνύ κε ηνλ ηξίην δαλείδνληα ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ 

Αλάδνρν, πνπ ελεξγεί ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο ηνπ, 

(β) …………… 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΗΛΩΔΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

4.1  Γειώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ Αξρηθώλ Μεηόρσλ 

 Ο Αλάδνρνο θαη έθαζηνο ησλ Αξρηθώλ Μεηόρσλ – εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πξνβαίλεη 

ζηηο θάησζη δειώζεηο θαη κε ηελ πξόζζεηε ηδηόηεηα ηνπ θαηέρνληνο ηελ απαηηνύκελε 

από ηελ Γηαθήξπμε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, εθόζνλ δελ παξέρεηαη 

αληίζηνηρε δάλεηα εκπεηξία από ηξίηνλ θνξέα ζύκθσλα κε ηελ Δηαθήξπμε θαη ηελ 

Πξνζθνξά – δειώλνπλ θαη εγγπώληαη πξνο ηελ ΑΜ, θαηά πεξίπησζε, ηα εμήο: 

……………. 

 

4.1.12 Ο εθ ησλ Αξρηθώλ Μεηόρσλ έρσλ ηελ απαηηνύκελε από ηε Γηαθήξπμε ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα δηαηεξεί θαη ζα δηαηεξεί απηήλ θαζ’ όιε ηε πκβαηηθή 

Πεξίνδν, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ όξνπ 42.4. 

…………… 

 

4.4  Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

……….. 
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4.4.1 Δθόζνλ ιάβεη γλώζε όηη εθθξεκεί ή πξόθεηηαη λα ιάβεη ρώξα δηθαζηηθή, δηαηηεηηθή ή 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ή άιιε παξόκνηα δηαδηθαζία 

ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ, δηαηηεηή ή άιιεο αξκόδηαο αξρήο εηο βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ ή εηο 

βάξνο ππεξγνιάβνπ ηνπ ή εηο βάξνο ηνύ εθ ησλ Αξρηθώλ Μεηόρσλ έρνληνο ηελ 

απαηηνύκελε από ηε Γηαθήξπμε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ή ηνπ ηπρόλ 

ηξίηνπ δαλείδνληνο ζηνλ Αλάδνρν ηελ απαηηνύκελε από ηελ Γηαθήξπμε ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηά ηνπ (ζε ζρέζε κε ηελ ζπληήξεζε δηθηύσλ κεηξό), ε νπνία 

ζα κπνξνύζε λα έρεη νπζηώδε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα ή/θαη αμηνπηζηία 

ηνπ Αλαδόρνπ λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε 

ύκπξαμεο, ζα εηδνπνηεί ηελ ΑΜ ζρεηηθά θαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηόηε πνπ 

έιαβε γλώζε όηη εθθξεκνύλ ή πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρώξα νη δηαδηθαζίεο απηέο. 

…………. 

Άξζξν 14 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΜΒΑΔΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

14.1 Τπεξγνιαβίεο 

………… 

14.1.5 Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ππεξγνιάβνπο κέξνο ησλ Τπεξεζηώλ 

Αλαδόρνπ, κόλν ππό ηνλ όξν ηεο πξνεγνύκελεο έγθξηζεο ηεο ΑΜ, θαη απνθιεηζηηθά 

θαη κόλνλ γηα ηηο Τπεξεζίεο πληήξεζεο ηεο παξ. 1.2(Β) θαη γηα ηηο Τπεξεζίεο 

Αλαδόρνπ ηεο παξ. 1.3 ηεο παξνύζαο, όπσο εμεηδηθεύνληαη ζην ηεύρνο «Σερληθή 

Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο». 

…………… 

14.2  Βαζηθέο αξρέο ησλ πκβάζεσλ παξνρήο Τπεξεζηώλ 

14.2.1 Οη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ κε ππεξγνιάβνπο πνπ ζύκθσλα κε ηνπο ππό 

14.1 όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, δύλαληαη λα αθνξνύλ ζε ζπληήξεζε, κπνξνύλ λα 

θαιύπηνπλ είηε ην ζύλνιν είηε νηνδήπνηε ηκήκα ησλ εξγαζηώλ Πξνιεπηηθήο θαη 

Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο ησλ ππό 14.1.5 αλαθεξνκέλσλ Τπεξεζηώλ Αλαδόρνπ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνύ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη 

αλαισζίκσλ.  

………… 

14.2.3 Οη ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ζε ζπληήξεζε, ζα θαζνξίδνπλ όηη νη αλάδνρνη 

ππεξεζηώλ πξέπεη λα εθηεινύλ ηηο Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο θαη Γηνξζσηηθήο 

πληήξεζεο εληόο ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πληήξεζεο πνπ ζα 

ππνβάιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί από ηελ ΑΜ, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 5.1.2 ηνπ 

ηεύρνπο «Σερληθή πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο». 





7 

 

………… 

14.2.5 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη εηδηθά λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΑΜ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο δάλεηαο εκπεηξίαο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θαη ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, θαη θάζε έγγξαθν ή 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηελ εμέιημε απηώλ (ελδεηθηηθώο αλαθεξνκέλσλ ηπρόλ 

ηξνπνπνηήζεσλ επί κέξνπο όξσλ απηώλ, θαηαγγειίαο, αλαλέσζεο, παξάηαζεο, 

ξύζκηζεο ή άιιεο εηδηθήο ζπκθσλίαο ή κνλνκεξνύο ελέξγεηαο ή γεγνλόηνο)θαη ζηελ 

ηπρόλ ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε, 

θαζώο θαη ζηελ ηπρόλ ζπλδξνκή γεγνλόηνο εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ δελ πιεξνύληαη ζην 

ζύλνιό ηνπο ηα απαηηνύκελα από ηελ Γηαθήξπμε θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ή νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαηά 

πεξίπησζε. Όηαλ από ηνλ σο άλσ έιεγρν πξνθύπηεη όηη ζπληξέρνπλ ιόγνη 

απνθιεηζκνύ ή κε πιήξσζε ζην ζύλνιό ηνπο ησλ απαηηνπκέλσλ από ηελ Γηαθήξπμε 

θξηηεξίσλ θαη απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ή νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαηά πεξίπησζε, ε ΑΜ ζα απαηηεί από ηνλ Αλάδνρν 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλείδνληνο εκπεηξία κε άιινλ πνπ λα πιεξνί 

ηα αλσηέξσ θαη λα κελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ από ηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ 

Ιζρύνπζα Ννκνζεζία. 

14.2.6 Εθόζνλ ε απαηηνύκελε από ηελ Δηαθήξπμε ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ζε 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ κεηξό (κε πιήξσο απηόκαην ζύζηεκα ρσξίο νδεγό) 

ή/θαη ζε ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε δηθηύσλ κεηξό θαιύπηεηαη κε ηελ παξνρή αληίζηνηρεο 

δάλεηαο εκπεηξίαο ζηνλ Αλάδνρν από ηξίηνλ θνξέα, ζύκθσλα κε ηελ Δηαθήξπμε θαη 

ηελ Πξνζθνξά, απηνί νη δαλείδνληεο ηελ εκπεηξία θνξείο αθελόο νθείινπλ λα 

εηζθέξνπλ ηελ δηθή ηνπο ηθαλόηεηα ή/θαη εκπεηξία θαη δελ δύλαληαη λα εηζθέξνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα ή/θαη εκπεηξία άιινπ (έκκεζνο δαλεηζκόο), αθεηέξνπ νθείινπλ λα 

παξάζρνπλ νη ίδηνη ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλόηεηεο, απνθιεηόκελεο ηεο δπλαηόηεηαο αλάζεζεο ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ ζε 

άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

14.2.6 7 Παξαβίαζε νηαζδήπνηε ησλ επί κέξνπο ππνρξεώζεσλ ηνπ παξόληνο όξνπ ζπληζηά 

Γεγνλόο Τπαηηηόηεηαο Αλαδόρνπ. 

……………. 
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Αξζξν 16 ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΜ 

ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ -- ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

……………….. 

16.9 Με ηελ επηθύιαμε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Αλαδόρνπ λα επηηξέπεη ν ίδηνο ηελ πξόζβαζε 

ζε ηξίηνπο ζηνπο Υώξνπο ηνπ Έξγνπ, δπλάκεη θαη γηα ζθνπνύο εθηέιεζεο ζρεηηθώλ 

ζπκθσληώλ ππεξγνιαβίαο, θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ όξν 14,  ε πξόζβαζε πνπ ζα δνζεί ζηνλ 

Αλάδνρν από ηελ ΑΜ ζπκθσλείηαη απνθιεηζηηθή έλαληη ηξίησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

επηβαηώλ), πιελ ηεο ΑΜ θαη ηξίησλ ρεηηδνκέλσλ κε ηελ ΑΜ αλεμαξηήησο αλ 

πξόθεηηαη γηα ζθνπνύο ζπλδεόκελνπο κε ηε ύκβαζε (ιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθώο 

ππ’ όςηλ ελεξγεηώλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΜ, δηαδηθαζηώλ ειέγρσλ γηα ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηεο ζπιινγήο απηώλ είηε από ηελ ΑΜ είηε από άιινλ ηξίην 

θνξέα, δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο θαη ειέγρσλ 

ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ από ηελ παξνύζα). 

……………….. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

……………….. 

19.2 Δμνπιηζκόο θαζαξηζκνύ 

Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθόιινπ Παξάδνζεο - Παξαιαβήο θαη ελ 

όςεη ηεο Ηκεξνκελίαο Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζα νξίζεη 

ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκό (ειεθηξηθέο ζθνύπεο, 

κεραλήκαηα θαζαξηζκνύ δαπέδσλ, ηξνρήιαηα θαξόηζηα γηα ρξήζε από ηνπο 

θαζαξηζηέο, ζθνύπεο, ζθνπγγαξίζηξεο, θνπβάδεο, πιπζηηθά κεραλήκαηα κε πίεζε 

λεξνύ όπσο απαηηνύληαη γηα εηδηθέο ρξήζεηο, θηι). Η ιίζηα απηή ζα ππνβιεζεί από 

ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί από ηελ ΑΜ θαη ζηελ ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο ζα ηα 

πξνκεζεπηεί από ηελ αγνξά, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ην θόζηνο ησλ νπνίσλ έρεη 

ιεθζεί ππ’ όςηλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ νξηδόκελσλ Μεληαίσλ 

Πιεξσκώλ Γηαζεζηκόηεηαο, κε απνηέιεζκα κε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ Μεληαίσλ 

Πιεξσκώλ Γηαζεζηκόηεηαο (αλεμαξηήησο αλ ζπληξέρνπλ ηαπηόρξνλα ιόγνη 

απνκείσζεο απηώλ), ν εμνπιηζκόο απηόο θαη ηα ζρεηηθά πιηθά λα ινγίδνληαη σο 

αλήθνληα απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ, γηα ινγαξηαζκό ηεο νπνίαο ζεσξνύληαη δηα ηεο 

παξνύζεο όηη αγνξάζηεθαλ από ηνλ Αλάδνρν. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ πξνκήζεηα 
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λένπ εμνπιηζκνύ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζε αληηθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνύ πνπ έρεη θζαξεί ή θαηαζηξαθεί ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ. 

Η πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ (απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά, μεζθνλόπαλα, 

ζθνπγγάξηα, θηι.) ζα βαξύλεη επίζεο ηνλ Αλάδνρν θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ύκβαζεο, θαη ζα ηζρύνπλ νκνίσο ηα αλσηέξσ. 

Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ππεξγνιάβνο 

γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 11 14 ηνπ 

παξόληνο.  

……………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

……………….. 

31.3 Σξηκειήο Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

……………….. 

31.3.3 Θα θαηαξηηζζνύλ δύν θαηάινγνη Δκπεηξνγλσκόλσλ, εθ ησλ νπνίσλ  ν πξώηνο ζα 

ηζρύεη θαηά ηελ Πξνπαξαζθεπαζηηθή Πεξίνδν Α΄ («Καηάινγνο Δκπεηξνγλσκόλσλ 

Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Πεξηόδνπ Α΄») θαη ν δεύηεξνο θαηά ηελ Πεξίνδν Δκπνξηθήο 

Λεηηνπξγίαο («Καηάινγνο Δκπεηξνγλσκόλσλ Πεξηόδνπ Λεηηνπξγίαο»). Σα πξόζσπα 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο άλσ Καηαιόγνπο ζα είλαη πιήξσο αλεμάξηεηα από 

ηνλ Αλάδνρν, ηελ ΑΜ, ηνπο Τπεξγνιάβνπο, ηξίηνπο δαλείδνληεο ηελ εκπεηξία ηνπο 

ζηνλ Αλάδνρν θαη από βαζηθνύο αληαγσληζηέο ηνπ Αλαδόρνπ ή ησλ Τπεξγνιάβσλ ή 

ησλ παξερόλησλ ηελ δάλεηα εκπεηξία ηνπο ζηνλ Αλάδνρν. 

……………… 

ΑΡΘΡΟ 42 ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΜΔΣΟΥΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

42.1  ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο από Έλσζε Πξνζώπσλ1, ν εθ ησλ Αξρηθώλ 

Μεηόρσλ πνπ θξίζεθε όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο εηδηθά ζε ζρέζε κε 

ηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ κεηξό (κε πιήξσο απηόκαην ζύζηεκα ρσξίο νδεγό) - εθόζνλ 

δελ παξέρεηαη αληίζηνηρε δάλεηα εκπεηξία από ηξίηνλ θνξέα ζύκθσλα κε ηελ 

Δηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά - θαη έρεη πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζηνλ Αλάδνρν, κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, νθείιεη 

λα δηαηεξήζεη πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) ζηε 

                                                           
1
Κατά την σπογραυή της Σύμβασης θα οριστικοποιηθεί αναλόγως.  
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κεηνρηθή ζύλζεζε ηνπ Αλαδόρνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο κε ηελ 

επηθύιαμε ηεο εηδηθήο δηάηαμεο ηνπ όξνπ 42.4, θαη ζε θάζε πεξίπησζε νθείιεη λα 

δηαηεξεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Αλάδνρν ειεύζεξε παληόο Βάξνπο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο. Κάζε κεηαβνιή ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο ηνπ Αλαδόρνπ ζα 

ππόθεηηαη ζε πξνεγνύκελε γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ ΑΜ, ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο 

πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο. Δληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΑΜ λόκηκε απόδεημή ηεο 

(ελδεηθηηθώο αλαθεξνκέλνπ αθξηβνύο αληηγξάθνπ ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ ζην βηβιίν 

κεηόρσλ ηνπ Αλαδόρνπ). 

42.2 ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο από θπζηθό πξόζσπν2 - εθόζνλ δελ 

παξέρεηαη αληίζηνηρε δάλεηα εκπεηξία από ηξίηνλ θνξέα, ζύκθσλα κε ηελ Δηαθήξπμε 

θαη ηελ Πξνζθνξά, ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή επάξθεηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ 

κεηξό (κε πιήξσο απηόκαην ζύζηεκα ρσξίο νδεγό) - θαη εθόζνλ ν Γηαγσληζκόο 

θαηαθπξσζεί ζε απηό, ην θπζηθό απηό πξόζσπν πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

αλώλπκε εηαηξεία πνπ ζα ζπζηαζεί, θαη πνπ ζα αλαιάβεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Αλαδόρνπ, κε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) θαη λα δηαηεξεί 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε κεηνρηθή ζύλζεζε ηνπ Αλαδόρνπ ηνπιάρηζηνλ είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηό (25%) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

εηδηθήο δηάηαμεο ηνπ όξνπ 42.4, θαη ζε θάζε πεξίπησζε νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Αλάδνρν ειεύζεξε παληόο Βάξνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ύκβαζεο. Γηα θάζε ελ γέλεη κεηαβνιή ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο ηνπ Αλαδόρνπ 

ηζρύνπλ νη ίδηεο δηαηάμεηο θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 42.1.  

42.3 ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο από λνκηθό πξόζσπν3 - εθόζνλ δελ παξέρεηαη 

αληίζηνηρε δάλεηα εκπεηξία από ηξίηνλ θνξέα, ζύκθσλα κε ηελ Δηαθήξπμε θαη ηελ 

Πξνζθνξά, ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή επάξθεηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ κεηξό 

(κε πιήξσο απηόκαην ζύζηεκα ρσξίο νδεγό) - θαη εθόζνλ ν Γηαγσληζκόο 

θαηαθπξσζεί ζε απηό, ην λνκηθό απηό πξόζσπν πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλώλπκε 

εηαηξεία πνπ ζα ζπζηαζεί, θαη πνπ ζα αλαιάβεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ, κε 

πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηόλ (άλσ ηνπ 25%) θαη λα δηαηεξεί 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε κεηνρηθή ζύλζεζε ηνπ Αλαδόρνπ ηνπιάρηζηνλ είθνζη 

πέληε ηνηο εθαηό (25%) θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

εηδηθήο δηάηαμεο ηνπ όξνπ 42.4,θαη ζε θάζε πεξίπησζε νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ Αλάδνρν ειεύζεξε παληόο Βάξνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
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ύκβαζεο. Γηα θάζε ελ γέλεη κεηαβνιή ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο ηνπ Αλαδόρνπ 

ηζρύνπλ νη ίδηεο δηαηάμεηο θαη ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 42.1.  

42.4 Η θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαδνρή ζην ζύλνιν ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 

Αξρηθνύ Μεηόρνπ πνπ θξίζεθε όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηερληθήο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε 

ηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ κεηξό (κε πιήξσο απηόκαην ζύζηεκα ρσξίο νδεγό) ή/θαη εηδηθά 

ζε ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε δηθηύσλ κεηξό [εθόζνλ δελ δειώζεθε αληίζηνηρε ζρεηηθή 

δάλεηα εκπεηξία ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ] ππόθεηηαη ζε πξνεγνύκελε έγθξηζε 

ηεο ΑΜ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαη δηαζθαιηζηεί όηη ν θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν 

δηάδνρνο κέηνρνο πιεξνί ηα απαηηνύκελα από ηελ Γηαθήξπμε αληίζηνηρα ζρεηηθά 

θξηηήξηα θαη ινηπέο απαηηήζεηο/πξνϋπνζέζεηο θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ γεγνλόηα πνπ 

ζπληζηνύλ ιόγνπο απνθιεηζκνύ κε βάζε ηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ Ιζρύνπζα Ννκνζεζία. 

42.5 Δάλ νπνηαδήπνηε επηηξεπόκελε κεηαβίβαζε/απόθηεζε κεηνρώλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πξηλ από ηελ πιήξε θαηαβνιή θαη/ή ηελ αλάιεςε ηεο Γεζκεπηηθήο Δπέλδπζεο, ν 

κεηαβηβάδσλ Αξρηθόο Μέηνρνο ζα ζπλερίζεη λα ππόθεηηαη ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ όξν 37, εθηόο θαη εάλ/κέρξη ην ίδξπκα πνπ εμέδσζε ηελ Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ελεκεξώζεη γξαπηώο ηελ ΑΜ όηη ε πθηζηάκελε Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηζρύεη ππέξ ηνπ απνθηώληνο κεηόρνπ. 
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