
 
 

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 

Η «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝ. Α.Ε.», με δ.τ. 
HENGAS S.A. προσκαλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση ένταξής τους 
στον Πίνακα Προεπιλογής. 

 
1. Τρόπος λήψης Τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα ΤΕΥΧΗ της Προεπιλογής σε ψηφιακή 

μορφή, αποστέλλοντας το σχετικό αίτημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hengas.gr , υπόψη YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (κα Α. Τσιαντούλα), ΤΗΛ.: 2311 990 100.  

2. Δραστηριότητα  Φορέα: Διανομή φυσικού αερίου σε οικιακούς και εμπορικούς πελάτες. 
3. Σκοπός του Συστήματος Προεπιλογής: Η κατάρτιση Πινάκων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για τις 

ακόλουθες Ομάδες Έργων: Κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε χαλύβδινους αγωγούς 4 και 
19 bar, εγκατάσταση Σταθμών Διανομής, εγκατάσταση Σταθμών Mείωσης & Mέτρησης (M/R) 19 bar, 
εγκατάσταση Σταθμών Αποσυμπίεσης CNG, κατασκευή υπόγειων βανοστασίων, Κατασκευή δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου σε αγωγούς Πολυαιθυλενίου4 bar, Κατασκευή υπόγειων παροχετευτικών 
αγωγών (service lines), εγκατάσταση ρυθμιστικών διατάξεων, εγκατάσταση Σταθμών Μείωσης & 
Μέτρησης (M/R) 4 bar, Κατασκευή εναέριων και υπόγειων παροχετευτικών στηλών (risers), επέκταση και 
σύνδεση υφιστάμενων παροχετευτικών στηλών (rackor), εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων, Λειτουργία, 
Συντήρηση και Άμεση Επέμβαση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου 

4. Προθεσμία και τόπος υποβολής: Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνταχθούν και υποβληθούν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1.1 Η υποβολή τους θα πραγματοποιηθεί  στη γραμματεία, 
υπόψη της Υποδιεύθυνσης Προμηθειών στο ισόγειο του κτιρίου στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Ο.Τ.36 Οδό ΝΒ7. Δεν 
υπάρχει προθεσμία κατάθεσης του φακέλου της προεπιλογής και γίνονται δεκτές προτάσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.  

5. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το νόμο 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία 
με την Ε.Ε., και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, ή που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ. Οι κοινοπραξίες 
οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών πρέπει να ασκούν και να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, και 
σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση των έργων και εργασιών, που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της 
παρούσας προκήρυξης. Στο σύστημα προεπιλογής δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως 
μέλη ένωσης ή κοινοπραξίες εξωχώριες (off-shore) εταιρίες (βλ. ΥΑ ΠΟΛ 1173/2017 ΦΕΚ Β’ 4049/2017, ως 
ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013). Οι ελληνικές και οι 
αλλοδαπές εταιρίες πρέπει να πληρούν κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που 
είναι εγκατεστημένες. 

6. Έγγραφα Συμμετοχής: Σύμφωνα με τις παραγράφους 1.3.1-1.3.4 
1.3.1     Κύρια δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση 
1.3.2 Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών 
1.3.3 Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής 
1.3.4 Λοιπά Δικαιολογητικά 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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