
  

 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Μεσογείων 2-4  
Ταχ. Κώδικας      : 115 27 
Πληροφορίες     : Αυγουστίνος Σγουράκης 
Τηλέφωνο           : 2162000413-435 
email                    :a.sgourakis@deda.gr 

 

ΕΡΓΟ: Συμφωνία-Πλαίσιο για το έργο 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΛΑΜΙΑ – 

ΧΑΛΚΙΔΑ»   

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» 

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 
 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη 

σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για το έργο «Σύνδεση οικιακών και εμπορικών καταναλωτών στις πόλεις 

Λαμίας και Χαλκίδας», προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ. 

 

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Είδος αναθέτοντα φορέα: Ανώνυμη Εταιρεία του Κεφαλαίου Β’ του νόμου 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» 

Οδός: Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα 

Ταχ.Κωδ.: 115 27 

Τηλ.: 216 2000401-5 

Telefax: 210 2750 249 

E-mail: info@deda.gr 

Ιστοσελίδα: www.deda.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

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



  

www.promitheus.gov.gr του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.deda.gr. 

3. Κωδικός CPV: 009123000-7 Φυσικό Αέριο,  

  39340000-7 Εξοπλισμός δικτύου Φυσικού Αερίου 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο έχει ως αντικείμενο τις συνδέσεις οικιακών και 
εμπορικών καταναλωτών στις πόλεις Λαμίας και Χαλκίδας οι οποίες θα ανατίθενται στον Ανάδοχο με 
επιμέρους συμβάσεις (Εντολές Εργασίας) στα πλαίσια και με τους όρους της Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές  

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της. 
 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

i. 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 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 συμβάσεων. 

ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  Η ημέρα 

λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η/12/2019. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει  

στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα. 

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

οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 



  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντος 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 18 της Διακήρυξης. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα αναρτήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα στις 6/12/19 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 στις 6/12/2019 στο Κεντρικό 

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

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

 

 

Αθήνα 6/12/2019 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 

Μάριος Τσάκας 

 

       

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

		2019-12-06T14:19:38+0200




