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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg, Φαξ : (+352) 29 29 42 670 
Hλεκτρονικό ταχυδρομείο:ojs@publications.europa.eu  Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: 

  http://simap.europa.eu 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 
(ΔΕΠΑ) ΑΕ, Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μαρίνου Αντύπα 92, Πόλη : GR-141 21 Ηράκλειο Αττικής Σημείο Επαφής : 
Διεύθυνση Προμηθειών, Υπόψη : κας Xρ. Λεωνιδάκη, Δ/ντριας Ανθρωπίνων Πόρων & Προμηθειών, Τηλέφωνο:   
+30 210 27 01 123 Φαξ: + 30 210 27 51 690, Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
(URL): http://www.depa.gr. Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr. 
Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής 
Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων:  
Το(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής 
Προσφορές αποστέλλονται : Στο(α) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής 
Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ¨Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ : 
Παραγωγή Μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΙΙ.1.1) Ονομασία της σύμβασης από τον αναθέτοντα φορέα: Προμήθεια Χαλύβδινων Σωλήνων για τα 
Έργα:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΚΑΙ    
ΧΑΜΗΛΗΣ (4BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ, Ν. ΑΡΤΑΚΗ & 
ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ» 
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εργασιών : (α) Προμήθεια 
Κύριος τόπος Παράδοσης : Ο τόπος παράδοσης των Υλικών θα είναι ο αποθηκευτικός χώρος των Αναδόχων στους 
Νομούς Βοιωτίας ή/και Εύβοιας.  
Κωδικός NUTS : GR 241, GR 242 
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια Σύμβαση  
ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβαση : 
TMHMA A : 14’’ x 7,92mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB  ή L 245 MB με εξωτερική επικάλυψη PE (σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΜS 17-02/1 REV. 5), 14’’ x 12,7mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB ή L 245 MB με εξωτερική επικάλυψη 
PP 5,5 mm ( σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΜS 17-02/1 REV. 5) & εσωτερική εποξειδική επένδυση (σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή Νο 8100-835/1)  
ΤMHMA Β : Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική επικάλυψη PE (σύμφωνα με την Προδιαγραφή MS 17-02/1 REV.5 ως 
εξής : 8’’ x 6,35mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB  ή L 245 MB, 6’’ x 4,80mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB  ή L 245 MB 
4’’ x 4,80mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB  ή L 245 MB 
ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις ( CPV ) : Kύριο Λεξιλόγιο : 
Κύριο Αντικείμενο : 28.86.11.00 
ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GOVERNMENT    
PROCUREMENT AGREEMENT) : Οχι 
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: NAI 
i) Μόνο για το Τμήμα Α, ii) Μόνο για το Τμήμα Β, iii) Για τα Τμήματα Α και Β μαζί  
 ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι. 
 ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται 
ανωτέρω στο τμήμα ΙΙ.1.5, είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα 
χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 1.230.000,00) για το ΤΜΗΜΑ Α, εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 970.000,00), για το 
ΤΜΗΜΑ Β και δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 2.200.000,00), για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β μαζί,  
πλέον ΦΠΑ. 
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Yπό Προμήθεια Υλικά: 
TMHMA A : 11.900 m 14’’ x 7,92mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB  ή L 245 MB με εξωτερική επικάλυψη PE 
(σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΜS 17-02/1 REV. 5), 1.100 m 14’’ x 12,7mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB ή L 245 MB 
με εξωτερική επικάλυψη PP 5,5 mm ( σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΜS 17-02/1 REV. 5) & εσωτερική εποξειδική 
επένδυση (σύμφωνα με την Προδιαγραφή Νο 8100-835/1)  
ΤMHMA Β : Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική επικάλυψη PE (σύμφωνα με την Προδιαγραφή MS 17-02/1 REV.5 ως 
εξής : 18.500 m 8’’ x 6,35mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB  ή L 245 MB, 7.600 m 6’’ x 4,80mm ΕΝ 10208-2 Type 
L245NB  ή L 245 MB, 2.500 m 4’’ x 4,80mm ΕΝ 10208-2 Type L245NB  ή L 245 MB 
Ο Προϋπολογισμός του Δικαιώματος Προαίρεσης ανέρχεται σε: €369.000,00 για το ΤΜΗΜΑ  Α, σε €291.000,00 για 
το ΤΜΗΜΑ Β και € 660.000,00 και για τα δύο Τμήματα Α και Β. 
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:  
Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα προαίρεσης  30% επί του συμβατικού τιμήματος για την κάθε διάμετρο σωλήνα. 
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έως και τέσσερις  (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  
ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
III.1.1)Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 
-Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 38.000,00), εάν η Προσφορά του 
περιλαμβάνει ένα από τα Τμήματα Α ή Β και εβδομήντα εξ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 76.000,00), εάν η Προσφορά του 
περιλαμβάνει και τα δύο Τμήματα Α και Β. Oι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα έχουν διάρκεια ισχύος εξ (6) 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 
-Για την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσου προς το δέκα τοις 
εκατό (10%)  του Συμβατικού Τιμήματος. 
-Επιπλέον κρατήσεις ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής. 
Οι παραπάνω Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν από μια ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη 
μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ. ή σε κράτος που έχει υπογράψει με την Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης, η οποία επιτρέπει τη 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα. Το κείμενο των Εγγυητικών Επιστολών θα συντάσσεται στην 
ελληνική ή αγγλική. Για τις Εγγυητικές Επιστoλές πoυ έχoυv εκδoθεί σε άλλη γλώσσα  πλην της ελληνικής ή της 
αγγλικής θα πρέπει vα κατατεθεί και επίσημη μετάφραση τoυς, στην Ελληνική ή αγγλική, από αρμόδια αρχή της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος ή στην Ελληνική από τo Υπoυργείo Εξωτερικών ή τηv Ελληvική Πρoξεvική Αρχή 
στηv χώρα πoυ εκδόθηκε η αvωτέρω Επιστoλή. 
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς 

διατάξεις :  
α) από ιδίους πόρους 
β) από ιδίους πόρους και συγχρηματοδότηση κατά 40% (ενδεικτικό ποσοστό) από δημόσια δαπάνη. Η δημόσια 
δαπάνη θα συγχρηματοδοτείται κατά 50% από εθνική συμμετοχή μέσω του Προγράμματος Δημόσιων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α). 

 Η αποστολή του Ε.Τ.Π.Α. συνίσταται στα εξής:                                                                                                 

 Συμβολή στην άμβλυνση των  ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των 
διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών.  

 Συμβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη 
συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων 
περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικό-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.  

Η συγχρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. και το Ε.Τ.Π.Α. γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
 -Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της Σύμβασης. 
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 

σύμβαση:  
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας επιχειρήσεων υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο ΙΙΙ.2 κατωτέρω,κατά τη 
φάση υποβολής της Προσφοράς αρκεί προσύμφωνο σύστασης της Κοινοπραξίας (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό 
έγγραφο), δεσμευτικό για τα μέλη σε περίπτωση ανάθεσης. 
Για την υπογραφή της Σύμβασης, θα απαιτηθεί σύμφωνα με το Νόμο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας. 
Κάθε διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) μια εκ των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
που την αποτελούν. 
Εταιρία που συμμετέχει ως μέλος Κοινοπραξίας δεν δύναται να συμμετέχει και μεμονωμένα.   
III.1.4)  Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η ΕΚΤΕΛΕΣΗ της σύμβασης :  όχι 
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
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III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:  
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται  οι απαιτήσεις: 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε κράτος που έχει υπογράψει με την 
Ε.Ε. συμφωνία σύνδεσης, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα, Κοινοπραξίες των 
παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι προμηθεύτηκαν τα Τεύχη του Διαγωνισμού  από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
Oι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι Κατασκευαστές Χαλύβδινων Σωλήνων κατάλληλων για χρήση σε Δίκτυα 
Μεταφοράς Αερίου ή Εμπορικοί Αντιπρόσωποι Κατασκευαστών Χαλύβδινων Σωλήνων ως ανωτέρω. 
-Οι επιχειρήσεις και κάθε μέλoς Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) πρέπει vα καταθέσoυv τo  καταστατικό της επιχείρησης με όλες 
τις μέχρι σήμερα τρoπoπoιήσεις τoυ πoυ θα βεβαιώvovται απo τις κατά Νόμo αρμόδιες αρχές στηv περίπτωση πoυ η 
επιχείρηση  δεv είvαι ατoμική, με τη vόμιμη εκπρoσώπηση της επιχείρησης μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
-Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση του σε σώμα καθώς και για τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία 
μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

 -Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό 
για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται: 

α) Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και 
των Τευχών του Διαγωνισμού. 

 β) Ο διορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράψει και να υποβάλει την Προσφορά και να 
εκπροσωπήσει τον Προσφέροντα μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης καθώς και δήλωση του 
Νόμιμου Εκπροσώπου ότι αποδέχεται τον διορισμό του. 

 -Δήλωση ότι ο Προσφέρων έχει μελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 
και των λοιπών Τευχών.  

 Τα ανωτέρω υπογράφονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Προσφέροντα.  
  -Αποσπάσματα από Δικαστικά Αρχεία ή, εάν δεν υπάρχουν, ισοδύναμα δικαιολογητικά που εκδίδονται από αρμόδιες 

Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές στη χώρα προέλευσης ή/και στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένος ο Προσφέρων, είτε 
ένορκη δήλωση από τον Προσφέροντα, ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή κατάλληλου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας όπου εδρεύει ο Προσφέρων, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, της κάθε Εταιρείας μέλους 
της Κ/Ξ, που θα αποδεικνύει ότι: 

α) Ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση, και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία που προβλέπεται από Εθνικές Νομοθετικές και Κανονιστικές Διατάξεις. 
β) Ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και 
συμπεριφορά. 
γ) Ο Προσφέρων δεν έχει διαπράξει καμία εμπορική απάτη.  

  -Δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι ο Προσφέρων (ή σε περίπτωση Κ/Ξ, κάθε ένα από τα μέλη αυτής) είναι 
εγγεγραμμένος σε Επαγγελματικό Μητρώο σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα του ή τις 
Οδηγίες της Ε.Ε. για τους έχοντας την έδρα τους σε χώρα της Ε.Ε. 
-Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από Αρμόδιες Αρχές της χώρας που έχει την έδρα του ο Προσφέρων, ή σε περίπτωση Κ/Ξ, 
της κάθε Εταιρείας μέλους της Κ/Ξ, ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει το παραπάνω 
πιστοποιητικά , αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση που 
αυτή δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, τα οποία θα αποδεικνύουν ότι: 
ο Προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές Ενώσεις (όπως 
ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ) ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένος. 
Ο Προσφέρων, ή σε περίπτωση Κ/Ξ η κάθε εταιρεία μέλος της Κ/Ξ, θα υποβάλει επίσης Υπεύθυvη Δήλωση τoυ                 
Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
Βεβαιώσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών και μετοχολόγιο με ημερομηνία έκδοσης και θεώρηση ακριβούς 
αντιγράφου εξηγμένου εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων της εταιρείας , τόσο για τις ημεδαπές όσο και τις 
αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Ειδικότερα, οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες δεν προβλέπεται 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας που έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομίσουν: 
- Σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ή αλλιώς υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
υφίσταται υποχρέωση ονομαστικοποίησης. 
Σημειωτέον, ότι οι εισηγμένες  στα  χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε. και των χωρών του ΟΟΣΑ εταιρείες 
δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές. 
- Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοια 
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων της 
που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η αλλοδαπή εταιρεία 
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οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι και τους λόγους θα κρίνει 
και θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα αρχή. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο 
αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν 
συνταχθεί στην ελληνική η αγγλική, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική. 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι οι ίδιες εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ. 4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

 -Εάν απαιτηθεί, η Σύμβαση που θα υπογραφεί, θα υποβληθεί στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν. 
3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3414/2005. 
- Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και την Κοινοτική Νομοθεσία, όπως ισχύουν σήμερα.   
III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα : Πληροφορίες και διατυπώσεις  που είναι απαραίτητες για 
να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις : 
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: 
-Τραπεζικές Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική της ικανότητα 
-Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών. 
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:  
Κάθε Συμμετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση Κ/Ξ κάθε εταιρία μέλος, πρέπει να υποβάλει: 
1) Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή και την οργάνωση της 
2) Κατάλογο των συμβάσεων κατασκευής Χαλύβδινων Σωλήνων για Δίκτυα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που έχουν 
εκτελεστεί επιτυχώς τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. 
i) περιγραφή του αντικειμένου  
ii) κύριος του έργου/ πελάτης με όνομα προς επικοινωνία 
iii) είδος σύμβασης, αριθμός σύμβασης, ημερομηνία ανάθεσης σύμβασης 
3) κατάλογο  συμβάσεων κατασκευής Χαλύβδινων Σωλήνων για Δίκτυα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, υπό εκτέλεση 
με παρόμοια στοιχεία ως ανωτέρω. 
4) Επί ποινή αποκλεισμού, ο Προσφέρων πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) Σύμβαση Κατασκευής 
Χαλύβδινων Σωλήνων για Δίκτυα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, ελάχιστου 
Συμβατικού Τιμήματος € 600.000 στην περίπτωση Προσφοράς για ένα από τα δύο Τμήματα Α ή Β, και € 1.200.000,00 
στην περίπτωση Προσφοράς και για τα δύο Τμήματα Α και Β. Σε περίπτωση κοινοπραξίας (Κ/Ξ), το παραπάνω 
κριτήριο πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από τον επικεφαλής της (Leader), ο οποίος πρέπει αν έχει ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής στην Κ/Ξ πενήντα τοις εκατό (50%). 
6) Επί ποινή αποκλεισμού, ο Προσφέρων (ή στην περίπτωση Κ/Ξ, κάθε ένα από τα μέλη της) θα υποβάλει αντίγραφα 
Πιστοποιητικών κατά ISO 9001/2000 που κατέχουν και έχουν εκδοθεί από Διαπιστευμένο Οργανισμό ή ισοδύναμο 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/17 της Ε.Ε. Το ίδιο απαιτείται και για τον παραγωγό των πρώτων υλών. 
7) Κατάλογος με αποκλίσεις, εξαιρέσεις κ.λ.π., θα υποβάλλεται είτε υπάρχουν αποκλίσεις, εξαιρέσεις κ.λ.π. είτε όχι. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αποκλίσεις, εξαιρέσεις κ.λ.π. , θα δηλώνεται «ΚΑΜΙΑ».   
8)Δήλωση περί της Χώρας και Εργοστασίου Προέλευσης, Αριθμό Καταλόγου Κατασκευαστών και τη συμμόρφωση 
της πρώτης ύλης και των υλικών προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού. 
9) Ο Προσφέρων υποχρεούται να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής, μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού δεν 
επιτρέπεται αλλαγή του εργοστάσιου που δηλώθηκε με την Προσφορά.  
10) Το σύνολο της Προμήθειας για κάθε ένα από τα Τμήματα Α και Β, θα προέρχεται από ένα και μόνο εργοστάσιο 
κατασκευής του τελικού προϊόντος. 
11) Σε περίπτωση κατακύρωσης υλικών που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει αυτά να 
συνοδεύονται απαραίτητα με Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας, ενώ από Τρίτη χώρα με Πιστοποιητικό Προέλευσης. 
Οι Προσφέροντες μπορούν να επικαλούνται και να κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 54 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι 
Προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν στον αντίστοιχο Φάκελο τα νομιμοποιητικά στοιχεία των φορέων αυτών καθώς 
και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη δέσμευση των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του Προσφέροντα 
τους αναγκαίους πόρους.   
III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα : όχι 
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  
IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Ανοικτή 
ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης : Χαμηλότερη τιμή 
IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι 
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας:  
Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 616/09/ΔΠ. 
IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια Σύμβαση : όχι 
IV.3.3) Οροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων : 
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Oροι και μέθοδος πληρωμής : Μπορούν να ζητηθούν έως   16/03/2009  από τη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 
καταβάλλοντας εφάπαξ στο λογιστήριο της ΔΕΠΑ (διεύθυνση του σημείου Ι.1), τοις μετρητοίς, για έξοδα 
αναπαραγωγής το ποσόν των  50 ευρώ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 13:00. 
ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών : 
30/03/2009 και ώρα 12:00 
ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές : Ελληνικά, Αγγλικά. 
IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 

           5 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 
IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών : 
Ημερομηνία :     30/03/2009                  Ωρα :  12:30 
Tόπος : Στη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 – ΤΜΗΜΑ Ι 
Ατομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών : 
  Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, συμφώνως προς τα Τεύχη της Διακήρυξης 
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI. 1)  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : Οχι 
VI.2)   ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΕ: Ναι, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο τμήμα ΙΙΙ.1.2. 
VI.3)  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
1) Οι προσφερόμενες τιμές, κατά τη διάρκεια ισχύος των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Διακήρυξης, θα 
υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον τύπο:  
Τ= Το (0,45+0,55 (Α/Αο), όπου  
Το = η Τιμή Μονάδας που αναγράφεται κατά περίπτωση στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα υλικά του Τιμολογίου. 
T= η Τιμή Μονάδας κατά το χρόνο ανάθεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Αο=ο Μέσος Όρος μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης Τιμής Μονάδας (σε €/t) για το είδος «Hot rolled coil» που 
αναγράφεται στην εβδομαδιαία έκδοση του “Metal Bulletin” στον πίνακα υπό στοιχεία : «World Steel/European Union 
– EU Domestic» κατά το χρόνο υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Α= ο ως άνω υπό Αο  Μέσος Όρος κατά τον χρόνο ανάθεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Οι Τιμές Μονάδας που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου είναι αυτές που θ’ αναγραφούν στη 
Σύμβαση και θ’ αποτελέσουν τις Συμβατικές Τιμές Μονάδας. 
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ, 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μαρίνου Αντύπα 92, Πόλη : GR-141 21 Ηράκλειο Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210 27 01 
123 Φαξ: + 30 210 27 51 731, Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): 
http://www.depa.gr. Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr 
VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών : 
Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι προσφυγές 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2522/1997 (ΦΕΚ 178Α/8.9.1997) για τη Δικαστική προστασία 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως, δημοσίων Έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ και του Νόμου 2854/2000 (ΦΕΚ 243Α/7.11.2000) για τη Δικαστική προστασία 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ. 
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών : ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ, Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μαρίνου Αντύπα 92, Πόλη : GR-141 21 Ηράκλειο 
Αττικής, Τηλέφωνο: +30 210 27 01 123 Φαξ: + 30 210 27 51 731, Διεύθυνση Διαδικτύου : Γενική Διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής (URL): http://www.depa.gr. Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:procurement@depa.gr 
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:  13/02/2009 


