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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων του άρθρου 235 του Ν.4412/2016 υπό τις 

προϋποθέσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016, της Διαδικασίας Διοίκησης και Εκτέλεσης Προμήθειας 

αγαθών/Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (Δ1) και του Προσαρτήματος των Διαδικασιών Διοίκησης και 

Εκτέλεσης με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση (ΠΔ) και τους ειδικότερους όρους της 

Διακήρυξης, για την προμήθεια σε τμήματα. 

1) ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS και  

2) ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ 

ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.457.150,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει  τιμής. 

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 

& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στον ιστότοπο της ΔΕΔΑ : www.deda.gr.  

 

2. Κωδικοί CPV:  

• CPV :  38420000-5, «Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των 

αερίων» για τους Σταθμούς 

• CPV: 38550000-5, «Μετρητές» για τους Μετρητές 

 

  

  

http://www.deda.gr/




3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην προμήθεια σε 

τμήματα 1) ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS και 2) 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». 

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στον αναθέτοντα φορέα μαζί με τα δελτία αποστολής, τα 
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης και τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ τύπου 3.1 κατά το πρότυπο 
ΕΝ10204.  

Για τους ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 και ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS που θα 
επιθεωρηθούν από ανεξάρτητο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, υποβάλλεται επιπροσθέτως το Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης κατά το πρότυπο EN 10204 -Type 3.2 ή αν αυτό δεν έχει εκδοθεί ακόμη από τον 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (Inspection Release Note) που έχει εκδώσει ο 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ και έχει παραδώσει στον Ανάδοχο. 

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ: 

 

  ΤΜΗΜΑ 1 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL511 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19/4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MRDR ΤΕΜ 2 

2 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 10 

3 MRS 4250 ΤΕΜ 1 

4 MRS 4400 ΤΕΜ 1 

5 MRS 4650 ΤΕΜ 1 

          

  ΤΜΗΜΑ 2 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL511 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 1 

2 MRS 4250 ΤΕΜ 2 

3 MRS 4650 ΤΕΜ 1 

          

  ΤΜΗΜΑ 3 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL513 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 





1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19/4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MRDR ΤΕΜ 3 

2 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 1 

3 MRS 4250 ΤΕΜ 1 

4 MRS 4400 ΤΕΜ 1 

5 MRS 4650 ΤΕΜ 1 

          

  ΤΜΗΜΑ 4 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL512 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19/4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MRDR ΤΕΜ 2 

2 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 1 

3 MRS 4250 ΤΕΜ 1 

4 MRS 4400 ΤΕΜ 1 

          

  ΤΜΗΜΑ 5 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL514 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19/4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MRDR ΤΕΜ 1 

2 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 2 

3 MRS 4250 ΤΕΜ 1 

4 MRS 4400 ΤΕΜ 1 

          

  ΤΜΗΜΑ 6 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL515 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19/4 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

MRDR ΤΕΜ 1 

2 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

MRS 4100 ΤΕΜ 1 

3 MRS 4250 ΤΕΜ 2 

4 MRS 4400 ΤΕΜ 1 

5 MRS 4650 ΤΕΜ 1 

          

          

          

  ΤΜΗΜΑ 7 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL511 





α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G4 ΤΕΜ 600 

2 G6 ΤΕΜ 60 

3 G10 ΤΕΜ 30 

4 G16   90 

5 G25 ΤΕΜ 20 

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
G40 ΤΕΜ 4 

          

  ΤΜΗΜΑ 8 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL511 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G4 ΤΕΜ 300 

2 G6 ΤΕΜ 20 

3 G10 ΤΕΜ 10 

4 G16   130 

5 G25 ΤΕΜ 10 

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
G40 ΤΕΜ 2 

          

  ΤΜΗΜΑ 9 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL513 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G4 ΤΕΜ 800 

2 G6 ΤΕΜ 20 

3 G10 ΤΕΜ 20 

4 G16   130 

5 G25 ΤΕΜ 20 

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
G40 ΤΕΜ 3 

          

  ΤΜΗΜΑ 10 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL512 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 G4 ΤΕΜ 600 





2 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G6 ΤΕΜ 20 

3 G10 ΤΕΜ 20 

4 G16   50 

5 G25 ΤΕΜ 20 

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
G40 ΤΕΜ 3 

          

  ΤΜΗΜΑ 11 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL514 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G4 ΤΕΜ 500 

2 G6 ΤΕΜ 20 

3 G10 ΤΕΜ 20 

4 G16   100 

5 G25 ΤΕΜ 15 

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
G40 ΤΕΜ 3 

          

  ΤΜΗΜΑ 12 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL515 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

ΕΞΥΠΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

G4 ΤΕΜ 160 

2 G6 ΤΕΜ 50 

3 G10 ΤΕΜ 30 

4 G16   10 

5 G25 ΤΕΜ 10 

6 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
G40 ΤΕΜ 2 

 

4. Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών 

με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης ανά ΕΙΔΟΣ. Τα προς προμήθεια υλικά ανά ΤΜΗΜΑ θα είναι του ίδιου 

εμπορικού σήματος.  

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στον ίδιο προσφέροντα συνδυάζοντας 

οποιαδήποτε από τα ανωτέρω ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία έχει υποβάλλει προσφορά υπό την 

προϋπόθεση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής που θα 

έχει δοθεί για κάθε ΤΜΗΜΑ.  





Ο Αναθέτων Φορέας δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του 

διαγωνισμού, να αποφασίσει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της 

μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

 

 

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Για τα τμήματα 1 – 6 σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και για τα τμήματα 7 – 12 σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της της σύμβασης.  

6. 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. 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. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ανάδοχος 

θα αναδειχτεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής ανά 

ΤΜΗΜΑ/ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.  

 

8. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/09/2019 

και ώρα 12:00 μ.μ.. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 25/09/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. 





9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

10. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» την 25/09/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας  

11. Λόγοι απόρριψης προσφορών: 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στη 

Διακήρυξη και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της διακήρυξης και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, και δεν πληρεί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 

που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της γιακήρυξης ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  

13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  

Α) η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 





Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 2014-2020,  

Κωδ. ΣΑ. 2018ΕΠ03110074. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 50,13% 
και κατά 49,87% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)) 

 

14. 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 Αναθέτοντα Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα  Φορέα, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

15. Δημοσιεύσεις: 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/08/2019 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό : ……… 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Εφημερίδα ΕΛΕΘΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, ημερομηνία αποστολής 14/08/2019, ημερομηνία δημοσίευσης 

20/08/2019. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

16. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται  

• στο ποσό των 4.259,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS (ΤΜΗΜΑ 1), 

• στο ποσό των 996,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS (ΤΜΗΜΑ 2), 

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




• στο ποσό των 3.047,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS (ΤΜΗΜΑ 3), 

• στο ποσό των 2.059,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS (ΤΜΗΜΑ 4), 

• στο ποσό των 1.591,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS (ΤΜΗΜΑ 5), 

• στο ποσό των 1.929,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR και ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS (ΤΜΗΜΑ 6), 

• στο ποσό των 3.094,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 7), 

• στο ποσό των 2.206,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 8), 

• στο ποσό των 3.753,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 9), 

• στο ποσό των 2.525,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 10), 

• στο ποσό των 2.633,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 11), 

• στο ποσό των 1.051,00€ εάν υποβάλουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 12) 

Εάν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, η συνολική 
απαίτηση για το ύψος της εγγύησης αθροίζεται επί ποινή αποκλεισμού με το σύνολο των απαιτήσεων 
κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 23/10/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

17. 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.  

18. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να 





διαθέτουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  ίσο με το μισό (1/2) του ποσού του προϋπολογισμού 

εκάστου τμήματος  για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ανά έτος για τα τρία τελευταία έτη (ήτοι 2016, 

2017, 2018).  

  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο ελάχιστος γενικός ετήσιος κύκλος 

εργασιών απαιτείται να ισούται με το μισό (1/2) του ποσού του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος  για 

το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ανά έτος για  όσα έτη αυτή λειτουργεί. 

Εάν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, η απαίτηση για 

τον ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών αθροίζεται με το σύνολο των απαιτήσεων κάθε τμήματος για 

το οποίο υποβάλλει προσφορά.  

19. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Ο οικονομικός 

φορέας απαιτείται να διαθέτει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού 

που ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής Προσφοράς.  

Σημείωση: Σε περίπτωση Κ/Ξ, σύμπραξης ή ένωσης  καθένα από τα μέλη πρέπει να παράσχει ένα ισχύον 

Πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 

 

Αθήνα ../../2019 

 

 

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Στεφανία Μωσσέ 
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