
 
 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΡΗΤΕΣ  ΣΤΑΘΜΟΙ 

Αριθμός Διακήρυξης : 430 

Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 

 

1. Αναθέτων Φορέας:  Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ), 
Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ.11527, Αθήνα, Τηλ: 216 2000413, κωδικός NUTS: EL303, URL: 
www.deda.gr, email:info@deda.gr  Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Αυγουστίνος Σγουράκης  (Τηλ. 
2162000413, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.sgourakis@deda.gr). 

2. Τρόπος  λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών,  συμπληρωματικών  εγγράφων  και διακήρυξης: Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και 
λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές είναι αναρτημένες στο site της ΔΕΔΑ (www.deda.gr). 

3. Τύπος Αναθέτοντα Φορέα και δραστηριότητα: Ανώνυμη εταιρεία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του 
κεφαλαίου Β’ του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α’/2005) όπως 
ισχύει. Η κύρια δραστηριότητα  είναι η κατασκευή, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δικτύων 
διανομής φυσικού αερίου. 

4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω. 
5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Στις πόλεις: Καστοριά (EL532), Μανιάκοι , Άργος Ορεστικό και Γρεβενά (EL531 

όπως φαίνεται παρακάτω. 
6. Είδος σύμβασης: Αγαθά. 
7. Αντικείμενο Σύμβασης: Προμήθεια ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS και ΜΕΤΡΗΤΩΝ. 
8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 

που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται 
παρακάτω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

NUTS 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) 

1 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ - 
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

38420000-5 EL532 180.792,00 

2 
ΤΜΗΜΑ 2 : ΟΜΑΔΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS – ΓΡΕΒΕΝΑ 

38420000-5 EL531 39.928,00 

3 
ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - 
ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 

38550000-5 EL532 301.822,20 

4 ΤΜΗΜΑ 4 : ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΓΡΕΒΕΝΑ  
 

38550000-5 EL531 123.820,20 

  

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


9.    Προϋπολογισμός  της  προμήθειας:  521.260,00€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι 125.102,40€). 
10. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
11. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Για τα τμήματα 1 – 2 επτά (7) μήνες, για τα τμήματα 

3 - 4 τέσσερεις (4) μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6.1 της διακήρυξης. 
12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 της διακήρυξης. 
13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων. 
14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από 

τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα στο σύνολο της αντίστοιχης 
προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.  

15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 05η/07/2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 
17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 12 

μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται την 09η/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Η 
αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο 
Αναθέτων Φορέας και διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε 
προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους. Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων 
στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική 
προς αυτό εξουσιοδότηση. 

18. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εν γένει όλα τα 
υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό  δικαιολογητικά, εκτός των προσπέκτους αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων 
των προσφερόμενων ειδών που αυτά και µόνο αυτά δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα, θα είναι 
συνταγμένα στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης. 

19. Τρόπος Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020, Κωδ. ΣΑ. ΕΠ0051.Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο.2 της Πράξης: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
736/24.02.2021 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5070660. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
ίδιους πόρους και δάνεια της ΔΕΔΑ.   

20. Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017. 

21. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 
22. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: Στις 

28/5/2021. 
23. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι. 
24. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων 

συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 
 

                                                                                   Αθήνα 03/06/2021 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

Δρ. ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 

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