
 
  

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό 

 για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  με τίτλο: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) ΤΗΣ ΔΕΔΑ»  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €60.000,00 πλέον ΦΠΑ 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη:  

http://www.promitheus.gov.gr 

Κωδικός CPV 79415200-8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
79341100-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης Αντικείμενο της σύμβαση είναι η παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, στις 

περιοχές στις οποίες η εταιρία 

δραστηριοποιείτε ή σκοπεύει να 

δραστηριοποιηθεί  προκειμένου  

(α) στη διαμόρφωση, ανάδειξη και διαφύλαξη 

της εταιρικής εικόνας της ΔΕΔΑ,  



 
(β) στην ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων 

με τα κοινά ενδιαφέροντος  

(γ) στην επίτευξη των εμπορικών στόχων της 

εταιρείας. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 

είναι η 31η/ 05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

 12:00 (μεσημβρινή). 

 

 

Εναλλακτικές προσφορές Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

Δικαιούμενοι συμμετοχής 1. 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.), 

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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς 

από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής. 

  

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνική 

Ενστάσεις Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του 

αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 



 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της 

διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών του 

άρθρου 14 της παρούσας. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  

η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη 

πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται 

η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ 

του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 



 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Διάρκεια της Σύμβασης Δώδεκα (12) μήνες. 

Αρμόδια Διεύθυνση Διεύθυνση Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

Χρηματοδότηση Ίδιοι πόροι 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο 

κύκλο εργασιών των δυο (2) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο με το 

200% του προϋπολογισμού του με ΦΠΑ. 

 

Σε περίπτωση δε Ένωσης Εταιρειών - 

Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη 

προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη Ένωσης - Κοινοπραξίας.       

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς επί 

ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούν 

σωρευτικά τις κάτωθι απαιτήσεις: 

 

1. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 

ετών (2018-2020) να έχουν υλοποιήσει 



 
τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις επικοινωνίας 

στο χώρο της ενέργειας, τουλάχιστον μια (1) εκ 

των οποίων να έχει συναφθεί σε οργανισμό 

στον τομέα του Φυσικού Αερίου και κατά 

προτίμηση στην ανάπτυξη δικτύων μέσης και 

χαμηλής πίεσης.  

 

2. Τουλάχιστον δύο (2) στο  σχεδιασμό και την 

εφαρμογή διαδικασιών κοινωνικής συμμετοχής 

και διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους για 

την υλοποίηση έργων υποδομής ή/και 

βιομηχανικής κατασκευής, κατά προτίμηση σε 

θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του 

φυσικού αερίου. 

 

3. Τουλάχιστον δύο (2) έργα σε θέματα 

διαχείρισης κρίσεων από τα οποία ένα (1) 

τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας και ένα 

(1) τουλάχιστον στη διαχείριση /επίλυση 

προβλημάτων σε τοπικές κοινωνίες.   

 

4. Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, 

δομή και ομάδα σε πλήθος και δεξιότητες για 

την ανάληψη του Έργου. 

Αναλυτικότερα εντός της διακήρυξης. 

   



 
Δημοσιεύσεις: Η παρούσα αναρτήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη:  

http://www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα 

του αναθέτοντα φορέα (www.deda.gr). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε με 

ηλεκτρονικά μέσα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στη 

διαδικτυακή πύλη:  http://www.promitheus.gov.gr. 

 

Αθήνα 18/05/2021 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

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

Δρ. Μάριος Τσάκας 
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