
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του έργου:  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»» 

 
 
Αριθμός Διακή ρυξης : 01/2022 

  

Αναθέτων Φορέας: HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (δ.τ. HENGAS Α.Ε.), ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο.Τ. 36 ΝΒ7 Γ΄ΖΩΝΗ, Τ.Κ.57022, 

Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2311 990100,URL:www.hengas.gr, email: procurement@hengas.gr,  

Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Σύνθια Καβουκοπούλου (Τηλ. 2311990126, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

procurement@hengas.gr ). 

1. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα ΤΕΥΧΗ του Διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλοντας έως 
και την 15η/02ου/2022 και ώρες 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. το σχετικό αίτημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
procurement@hengas.gr, υπόψη YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (κα Σ. Καβουκοπούλου), ΤΗΛ.: 2311 990 126. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν έγγραφα ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό, αποστέλλοντας 
γραπτή ή ηλεκτρονική διευκρινιστική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@hengas.gr. 

2. Δραστηριότητα Αναθέτοντα Φορέα: Διανομή φυσικού αερίου σε οικιακούς και εμπορικούς πελάτες. 
3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:  

45231221-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου, 
45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου 

4. Τόπος Εκτέλεσης Εργασιών: Δήμο Παιονίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
5. Είδος σύμβασης: Έργο 
6. Αντικείμενο Σύμβασης: Κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση 

σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον 
κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή χαλύβδινων 
παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση 
μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές 
ανά Τομέα Λειτουργίας (Τ.Λ.) στο Δήμο Παιονίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 

7. Προϋπολογισμός: Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 
(1.818.037,36 €), συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων ήτοι, εκατόν πενήντα χιλιάδες εκατόν δεκατρία 
ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (150.113,18 €) και πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, τετρακόσιες τριάντα έξι 
χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (436.328,97 €). 

8. Όροι υποβολής προσφορών: Η  προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Άρθρου 17 της διακήρυξης. Κάθε προσφέρων  μπορεί να υποβάλει  μόνο  μία 
προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για 
μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

9. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Η διάρκεια του έργου είναι εξακόσιες εξήντα 
(660) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   
που  δραστηριοποιούνται σε έργα κατασκευής αερίου με CPV : 1. 45231221-0 Κατασκευαστικές εργασίες 
για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου και  45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου 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 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης είτε Κοινοπραξίες/ Συμπράξεις/ 
Ενώσεις μεταξύ Εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
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). 

11. Έγγραφα Συμμετοχής: Σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Διακήρυξης. 
12. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Έντυπος Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων. 
13. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από 

τους οικονομικούς φορείς σε έντυπη μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: HELLENIC NATURAL GAS 
DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (δ.τ. HENGAS Α.Ε.), 
ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο.Τ. 36 ΝΒ7 Γ΄ΖΩΝΗ, Τ.Κ.57022, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2311 990100. 
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14. Κριτήρια  Ανάθεσης  της  Σύμβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

15. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Την 16η/02ου/22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 
16. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 7 

μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρoσφoρώv. 
17. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 17η /02ου/22, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και διενεργείται από την Αρμόδια Επιτροπή στην έδρα της HENGAS, ΒΙ.ΠΕ 
ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο.Τ. 36 ΝΒ7 Γ΄ΖΩΝΗ. 

18. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική 
19. Τρόπος  Χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η HELLENIC NATURAL 

GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Δεδομένης της 
έκδοσης Πρόσκλησης από την Ε.Υ.Δ. ΕΠΑΝΕΚ προς την Αναθέτουσα Εταιρεία για την υποβολή αιτήματος 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, η 
χρηματοδότηση της Σύμβασης δύναται να προέρχεται και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και 
του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ) κατά το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης που θα οριστεί στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
έργου. 

20. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες ένστασης: Αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων 
21. Υποβολή ενστάσεων: Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Διακήρυξης. 
22. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων 

εξήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (36.360,75 €). 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  
 
 
                                                                                                                       Ιωάννης Λαμπρόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


