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Εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση των αρχικών επενδυτικών σχεδίων τα δίκτυα 
διανομής φυσικού αερίου της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα αποτελούνται από αγωγούς μήκους περίπου 
500 – 700 χλμ. ανά ΕΠΑ και θα διανέμουν φυσικό αέριο αναμενόμενου όγκου της 
τάξης των 150 - 200 εκατομμυρίων Nm3 ετησίως ανά ΕΠΑ. 

Όσοι προεπιλεγούν για κάθε ΕΠΑ θα λάβουν την Πρόσκληση για Υποβολή 
Προσφοράς, τα σχετικά Συμβατικά Τεύχη και το Πληροφοριακό Δελτίο για κάθε ΕΠΑ. 
Επιπροσθέτως, θα τους παρασχεθεί πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Αίθουσα Μελέτης 
Εγγράφων της κάθε ΕΠΑ για την οποία έχουν προεπιλεγεί καθώς επίσης και το 
δικαίωμα να ζητήσουν επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των υφιστάμενων δικτύων 
διανομής φυσικού αερίου. 

Αναφορικά με τα βασικότερα σημεία της διαδικασίας προεπιλογής των διαγωνισμών 
επισημαίνονται κατωτέρω τα ακόλουθα: 

 Μόνον Επιχειρήσεις Αερίου με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς 
προμήθειας (πώλησης) φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές, καθώς και 
κατασκευής, ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου δύνανται να προεπιλεγούν. Οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις 
Αερίου οφείλουν επίσης να αποδείξουν ότι κατέχουν τη δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσουν την κατασκευή τέτοιων δικτύων. Τα ειδικότερα κριτήρια 
που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις Αερίου αναφορικά 
με την τεκμηρίωση της απαιτούμενης τεχνικής εξειδίκευσης και εμπειρίας αλλά 
και της οικονομικής δυνατότητας καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για Προεπιλογή. 
 

 Ενδιαφερόμενοι  οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλογής, 
δύνανται να γίνουν αποδεκτοί στους διαγωνισμούς για τις ΕΠΑ μόνο ως μέλη 
«Ομάδας Διαγωνιζόμενων» στην οποία μία Επιχείρηση Αερίου θα έχει την 
πλειοψηφία. 
 

 Οι Επιχειρήσεις Αερίου δύνανται να υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις για 
προεπιλογή σε περισσότερες από μία ΕΠΑ. 
 

 Η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για προεπιλογή λήγει την                         
23η Απριλίου 2012 και ώρα 14:00.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται  σε 
σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση ΔΕΠΑ ΑΕ, Μ. Αντύπα 92, 141 21 
Ηράκλειο Αττικής, με την ένδειξη “ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 698/11/ΔΠ. 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΑ – ΥΠΟΨΗ κας Ι. ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ”. 
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Στις 14:30 της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού δηλ. της                     
23ης/04/2012 θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των αιτήσεων για 
προεπιλογή. Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων, δικαιούνται   
να παραστούν, εάν το επιθυμούν, κατά την αποσφράγιση των φακέλλων 
συμμετοχής. 

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν το τεύχος θα πρέπει να ζητήσουν την Πρόσκληση 
για Προεπιλογή με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση  
http://depa.gr/content/article/002006003/244.html, το αργότερο ως τις                        
10 Απριλίου 2012. Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα στοιχεία 
επικοινωνίας της εταιρείας που υποβάλλει τη σχετική αίτηση.  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διεύθυνση Προμηθειών, τηλ.: 210 27 01 118/119                    
Φαξ.: 210 27 51 731 e-mail: procurement@depa.gr, 

                                                                                                    


