
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΤΡΙ, third Party Inspections )» 

 

Αριθμός Διακήρυξης : 520/2021. 

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: κα. Ελένη Μπαρμπίση  (Τηλ. 
2162000428,  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.barbissi@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: 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης). 
5. Τόπος παροχής Υπηρεσιών: Στις πόλεις: ΑΓΡΙΝΙΟ (EL631), ΠΑΤΡΑ (EL632) ΠΥΡΓΟΣ (EL633). 
6. Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες. 
7. Αντικείμενο Σύμβασης:  

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Έργων και η Επιθεώρηση και 
Πιστοποίηση Υλικών που παρέχει ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στον ανάδοχο κατασκευής για τα έργα:  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών 
κ.τ.λ.) ΠΑΤΡΑ  
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS:EL632 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών 
κ.τ.λ.) ΑΓΡΙΝΙΟ – ΠΥΡΓΟΣ  
ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS:EL631 & EL633και για τα κάτωθι υλικά που θα προμηθεύσει στους αναδόχους κατασκευής 
ο αναθέτων φορέας : 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4100 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4250 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 60ΩΩ46Μ210-0ΡΖ



ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 4400  
8.    Προϋπολογισμός: 609.525,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 
9. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
10. Συνολική διάρκεια σύμβασης: 25 μήνες.  
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται στο πεδίο ελέγχου της επιθεώρησης ή/και της πιστοποίησης της ποιότητας 
ή/και της ασφάλειας του περιβάλλοντος ή/και της διαχείρισης πόρων και που είναι εγκατεστημένοι 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) 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.  

                Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των περιπτώσεων 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. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 

12. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα  
α) άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης τίθενται κριτήρια Καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας 
β) άρθρο 2.2.5 ης Διακήρυξης τίθενται κριτήρια Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
γ) άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης τίθενται κριτήρια Τεχνικής  και Επαγγελματικής Ικανότητας 

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.  

15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την Τρίτη 05/10/2021, 
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. 

18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 
11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της Διακήρυξης. 

19. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική  
20. Τρόπος Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Α) η ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και Γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Κωδ. ΣΑ. 
2021ΕΠ00110078 Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 41,08% και κατά 
51,92% από: το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σε ποσοστό 22,57%, και το ΕΣΠΑ 2014-2020 ( 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), σε ποσοστό 29,35%). 

21. 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. 

22. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 2.4 της Διακήρυξης. 
23. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 

Ένωσης: Στις 30/08/2021 
24. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι. 
25. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 12.190,00.€. 
26. Προκαταβολή: δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
 

  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 
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