
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: 

«Συμφωνία – Πλαίσιο για τη 
Σύνδεση οικιακών καταναλωτών 
στην πόλη των Σερρών» 
«Συμφωνία – Πλαίσιο για τη 
Σύνδεση οικιακών καταναλωτών 
στην πόλη της Κατερίνης» 
«Συμφωνία – Πλαίσιο για τη 
Σύνδεση οικιακών καταναλωτών 
στις πόλεις της Λαμίας και της 
Χαλκίδας» 
 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΘΗΝΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 



  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 
 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  των έργων: 

«Συμφωνία – Πλαίσιο για τη Σύνδεση οικιακών καταναλωτών στην πόλη των 
Σερρών» 

 
«Συμφωνία – Πλαίσιο για τη Σύνδεση οικιακών καταναλωτών στην πόλη της 
Κατερίνης» 

 
«Συμφωνία – Πλαίσιο για τη Σύνδεση οικιακών καταναλωτών στις πόλεις της 
Λαμίας και της Χαλκίδας» 

 

Εκτιμώμενης αξίας  59.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (40.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. εκτιμώμενη συμβατική αξία 
+ 18.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. δικαίωμα προαίρεσης). Το ποσό της προαίρεσης καλύπτει είτε τη χρονική 
παράταση είτε αυξημένες ανάγκες στη στελέχωση. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, η αμοιβή 
προ της έκπτωσης υπολογίζεται σε 200 ευρώ ανά μηχανικό ανά ημέρα.  

 
 
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΔΕΔΑ) 

Είδος αναθέτοντα φορέα: 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.   

 

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 στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

 
3. Κωδικός CPV: 71520000-9- Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευών 
 
4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Ως ημερομηνία έναρξης των 
προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής 
του συμφωνητικού. 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3)  μήνες 
από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο Αναθέτων φορέας έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη 
ΣΥΜΒΑΣΗ  μονομερώς με ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε ημέρες και με τον όρο να χρησιμοποιήσει 
όσους μηχανικούς απαιτηθούν (ανάλογα σε ποιες πόλεις θα συνεχιστούν οι εργασίες) και μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού των 18.500,00€. 



  

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές  
 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης Έργων / εκπόνηση μελετών  των 
κατηγοριών μηχανολογικών ή υδραυλικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε 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. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση 
των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών. 
 
7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής. 
 
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στις 6/12/19 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 19/12/2019. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα. 

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται Ο ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ μπορει , πριν τη 
λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς, να ζητα  απο  τους προσφε ροντες να παρατει νουν τη 
δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς τους και της εγγυ ησης συμμετοχη ς. 

 
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) 
 
12. 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. 
 



  

13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα 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 
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