
  

  

  

  

  

  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4 BAR, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19 BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΙΚΗΣ 
  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ W01/062022 
 
 
 
 
 
 
Κωδικοί CPV: 
1. 45231221-0 Κατασκευαστικες εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου και  
2. 45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου 
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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε. (εφεξής ΕΔΑ 
Αττικής), Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123, Λυκόβρυση, Στοιχεία 
Επικοινωνίας: Σπύρος Γιαννάτος, τηλ: 2130882000, φαξ: 2130882050, E-mail: 
s.giannatos@edaattikis.gr.  

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού 
αερίου χαμηλής πίεσης 4 Bar, χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης έως 19 bar και 
παροχετευτικών αγωγών στην Περιφέρεια Αττικής. 

2.2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με 
δικαίωμα παράτασης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

2.3.  Τόπος Εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. 

 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.000.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, Γενικά έξοδα, Όφελος εργολάβου 

(Γ.Ε.+Ο.Ε.) και Απρόβλεπτα. 

3.2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των απαιτούμενων υλικών του έργου, ανέρχεται σε 
400.000,00€. Το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
δημοπράτησης του έργου. 

3.3. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.  

 

4.   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, η οποία θα 
προκύψει αφού ληφθεί υπόψη το Ποσοστό Έκπτωσης). 

4.2. Οι ποσότητες στα άρθρα του τιμολογίου είναι ενδεικτικές για τις ανάγκες 
διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να είναι δεσμευτικές για την ΕΔΑ 
Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, έχει το δικαίωμα μείωσης 
των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες σε ποσοστό έως 10% επί του 
Προϋπολογισμού του Έργου. 

 

5.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

5.1. Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της Διακήρυξης.  

5.2. 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 Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης 
του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του. 

mailto:s.giannatos@edaattikis.gr
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5.3. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με 
την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, 
στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 
4412/2016.  

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του διαγωνισμού, έχουν συσταθεί 
και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.X.) και είναι εγκατεστημένα 
σε: 

(α)  σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 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 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

6.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

6.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

6.4. Ο Υποψήφιος, που μετέχει σε ένα υποψήφιός σχήμα, δεν δικαιούται να μετέχει, 
αμέσως ή εμμέσως, σε άλλο υποψήφιο σχήμα ούτε να υποβάλει προσφορά αυτοτελώς. 
Παραβίαση του όρου τούτου επιφέρει τον αποκλεισμό του Υποψηφίου και των 
σχημάτων, στα οποία αυτός συμμετέχει. 

 

7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

7.1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Αναθέτοντος  Φορέα  αρχής https://edaattikis.gr/ - Διαγωνισμοί. 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 

7.2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, δηλαδή έως τις 27/07/2022, ο Αναθέτων 
Φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 
σύμβασης, το αργότερο μέχρι την 29/07/2022. 

Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια 
προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://edaattikis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη 
ηλεκτρονικό χώρο. 

 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ  

8.1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 04/08/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. 

8.2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
09/08/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

8.3. Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 13 μήνες από την από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην 
Ελληνική Γλώσσα. 

 

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

9.1.  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 

του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00€). 

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. 

9.2.  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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