
 
 
 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

 
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για 
την επιλογή αναδόχου: «Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Οχημάτων», Εκτιμώμενης αξίας: 909.368,00 € 
πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει  τιμής. 

 
1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα: 

• Ηλεκτρονικά 
✓ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  
✓ στον ιστότοπο της ΔΕΔΑ : www.deda.gr. 

• Για έντυπη παραλαβή 
✓ στα γραφεία του αναθέτοντος φορέα στη Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, ΤΚ 

11527 στην Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 8:30- 17:00. 
✓ ταχυδρομικά, εφόσον οι οικονομικοί φορείς τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν τη 

δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.  
 
2. Κωδικοί CPV: 66114000-2 «Υπηρεσίες Χρηματοδοτικής μίσθωσης» 
 
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο είναι η λειτουργική (μακροχρόνια) μίσθωση 
επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται 
λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα 
παράτασης της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού έως και έξι (6) μήνες). Η παράταση 
δεν επιφέρει την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  
              
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός μέγιστης προμήθειας 
χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων: 909.368,00€  76 ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός ελάχιστης προμήθειας  
χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων: 311.098,00€  23 ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
4. Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει όμως 
να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 
περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
 γ) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
6. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
 
7. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  31η /05/2021, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). 
 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
9. Αποσφράγιση προσφορών:  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση μέσω ΕΣΗΔΗΣ θα διενεργηθεί την 03η 
/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). 
 
10. Λόγοι απόρριψης προσφορών:  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά εντός της διακήρυξης. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  
 
12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από 
ιδίους πόρους. 
 
13. Προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 
η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
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πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του 
αναθέτοντος φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
 
14. Δημοσιεύσεις: 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη: http://www.promitheus.gov.gr και στο Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ). 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση 
(URL): www.deda.gr. 
 
15. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.  
Το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής καθορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας.    
 
16. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
 
17. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2019, 
2018, 2017) τουλάχιστον ίσο με το μισό ποσό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που αποδεικνύεται 
από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή δηλώσεις εισοδήματος κατά περίπτωση. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογίζεται 
για όσο χρόνο αυτή λειτουργεί. 
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18. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία ανάλογη σύμβαση 
ύψους με το μισό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
19. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Οι οικονομικοί 
φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο οφείλουν να συμμορφώνονται με 
Πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. 

Αθήνα 23/04/2021 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ  

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 
Δρ. Μάριος Τσάκας 
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