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ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., εφεξής καλούμενος 
ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να επιλέξει ανάδοχο για την Παροχή Υπηρεσιών διεξαγωγής εναέριων 
επιθεωρήσεων με ελικόπτερο κατά μήκος του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου, προκηρύσσει τον υπ’ αριθ. 757/17/ΔΔΠ Ανοικτό Εθνικό Διαγωνισμό με τίτλο 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισμού €190.000,00, πλέον Φ.Π.Α, με δικαίωμα προαίρεσης κατά 30% και 
συνολικό προϋπολογισμό €247.000,00, πλέον Φ.Π.Α και σας καλεί να υποβάλετε την 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ σας ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την ΧΧη/ΧΧ/2018 και ώρα 12:00 μ.μ. 

 
1.2 Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr) 
αναφερόμενης στο εξής ως «ΣΥΣΤΗΜΑ». 

 
1.3 Ο υποψήφιος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τα Τεύχη του 

Διαγωνισμού οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την Καταληκτική 
Ημερομηνία Υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Ο ΔΕΣΦΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να δώσει τις αιτούμενες διευκρινίσεις το αργότερο 
έξι (6) ημέρες πριν την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα 
στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, δεν εξετάζονται. 

 
1.4 Δεν εφαρμόζεται 
 
1.5 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Οικονομικοί Φορείς σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή έχουν Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
διοίκηση ή την έδρα τους σε κράτος –μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα με Συμφωνία 
Σύνδεσης με την Ε.Ε. και πληρούν τα αντίστοιχα με τα Ελληνικά, κριτήρια εγγραφής στα 
επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένα.  

 
1.6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (συμπεριλαμβανομένων 

των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων) δεν υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 
Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που συμμετέχει σε Ενώσεις Οικονομικών Φορέων πρέπει να 
υποβάλει με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ τα δικαιολογητικά του Άρθρου 9 του παρόντος. 
 
Η Ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που την συνιστούν, είτε από εκπρόσωπό τους νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη ή άλλη ισότιμη νομικώς δεσμευτική πράξη. 
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Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στον Διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης 
Οικονομικών Φορέων, δε δύναται να συμμετέχει και ως μέλος άλλης Ένωσης.  
 
Προϋπόθεση υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από Ένωση Οικονομικών Φορέων αποτελεί η εγγραφή 
στο ΣΥΣΤΗΜΑ τουλάχιστον του επικεφαλής μέλους αυτής. 
 

1.7 Τα έξοδα δημοσίευσης του Παρόντος Διαγωνισμού ανέρχονται σε € ……………………….πλέον 
ΦΠΑ, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα αφαιρεθούν από το πρώτο Τιμολόγιο που θα υποβάλει 
στο ΔΕΣΦΑ. 
 

1.8 Τα ακόλουθα τεύχη, που στη συνέχεια αvαφέρovται ως Τεύχη Διαγωνισμού, απoτελoύv 
αvαπόσπαστo μέρος του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αντιθέσεων μεταξύ των όρων των 
Τευχών του Διαγωνισμού, θα ισχύσει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας ισχύος: 

 

 Η παρούσα Διακήρυξη (ΤΕΥΧΟΣ Ι) 

 Το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (Παράρτημα 1, Τεύχους Ι) 

 Το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα 2, Τεύχους Ι) 

 Το Υπόδειγμα Επιστολής Οικονομικής Προσφοράς ( Παράρτημα 3, Τεύχους Ι)  

 Το Υπόδειγμα Επιστολής Αποδέσμευσης ( Παράρτημα 4, Τεύχους Ι) 

 Το σχέδιο Σύμβασης (ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ) 

 Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ) 

 Ο εποπτικός χάρτης(Παράρτημα 1, Τεύχους ΙΙΙ) 

 Οι τομείς ευθύνης (Παράρτημα 2, Τεύχους ΙΙΙ) 

 Το έντυπο καταγραφής ευρήματος εναέριας περιπολίας (Παράρτημα 3, Τεύχους ΙΙΙ) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
2.1. Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147 

Α’/08.08.2016) Βιβλίο ΙΙ και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και 
Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ( διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.desfa.gr ), που 
εφαρμόζονται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ανεξάρτητα 
από την εθνικότητά τους, σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού και τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
2.2. H διαδικασία επίλυσης διαφορών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπεται από το Νόμο 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016) Βιβλίο IV. 
 

Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων 
της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια. 

 
2.3. Οι διατάξεις του του άρθρου 4 παρ. 3 του Νόμου Ν 4013/2011 σε συνδυασμό με την 

Υπουργική Απόφαση αριθ. 5143/2014/(ΦΕΚ 3335/Β΄/11.12.2014) όπως ισχύουν, σχετικά με 
την υποχρεωτική εισφορά υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων . 

 
Οι διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016)και της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 1191/2017 ( ΦΕΚ 969 Β΄/22.03.2017) όπως ισχύει, σχετικά 
με την υποχρεωτική εισφορά Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

 

http://www.desfa.gr/
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2.4. Οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές διατάξεις, κανονισμοί, ερμηνευτικές εγκύκλιοι κλπ, 
που σχετίζονται ή απορρέουν από την προαναφερθείσα νομοθεσία, ακόμα και αν δεν 
αναφέρονται σαφώς στο παρόν έγγραφο. 

 
2.5. Δεν εφαρμόζεται. 
 
2.6. Η αξιολόγηση των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη και τον 

ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ, όπως 
κατωτέρω περιγράφεται. 

 
2.7. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τους ισχύοντες Νόμους, 

Κανονισμούς, Διατάγματα, Πρακτικές και άλλες συνθήκες στην Ελλάδα γενικά και ειδικά στον 
τόπο παροχής των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που ενδεχομένως επηρεάζουν την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του και την 
υλοποίηση των υποχρεώσεών του. 

 
Ελλιπής εξοικείωση του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σχετικά με αυτά τα θέματα δεν τον απαλλάσσει από 
τις υποχρεώσεις του. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Το αντικείμενο των υπηρεσιών εναέριων επιθεωρήσεων ( εφεξής ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ), είναι η διεξαγωγή 
τακτικών και έκτακτων εναέριων επιθεωρήσεων με ελικόπτερο, με στόχο να εξασφαλιστεί η 
ακεραιότητα του Κύριου αγωγού Φυσικού Αερίου, των κλάδων του και των εγκαταστάσεών τους, 
πράγμα που θα επιτευχθεί με προγραμματισμένη και συστηματική επιτήρηση, έτσι ώστε να 
προληφθούν ή να περιοριστούν οι ζημιές από τρίτους και να εντοπιστούν οι ζημιές από φυσικά 
φαινόμενα. 
Η εναέρια επιθεώρηση εφαρμόζεται κατά μήκος του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου, των Κλάδων 
αυτού και των υπέργειων εγκαταστάσεών τους, καθώς και στις τυχόν επεκτάσεις αυτών. Το 
συνολικό μήκος των αγωγών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Σ.Μ.Φ.Α.)  που 
αποτελεί αντικείμενο της εναέριας επιθεώρησης είναι 1.450,77 χλμ. και αποτελείται από υπόγειους 
αγωγούς φυσικού αερίου και υπέργειες εγκαταστάσεις. 
 
Η διαθεσιμότητα και ετοιμότητα του ελικοπτέρου για έκτακτες περιπολίες δεν θα υπερβαίνει τις 24 
ώρες. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ άμεσα με την ανάθεση. 
Οι υπ’ όψιν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση του «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.». 
 
Η εναέρια επιθεώρηση εφαρμόζεται κατά μήκος του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου (Σ.Μ.Φ.Α.), συνολικού μήκους 1.450,77 χλμ. όπως απεικονίζεται στον εποπτικό χάρτη του 
Παραρτήματος 1 του Τεύχους ΙΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις αυτού που θα τεθούν σε λειτουργία 
κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
Το Σύστημα  Μεταφοράς Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει :  
 

A. Τις εγκαταστάσεις του κύριου αγωγού και των κλάδων του, οι οποίες είναι σωληνώσεις, 
σύστημα καθοδικής προστασίας, σήμανση, καλώδιο επικοινωνιών,  κεραίες και  
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B. Τους σταθμούς, οι οποίοι είναι: μετρητικοί σταθμοί, βανοστάσια, σταθμοί ξεστροπαγίδων, 
κέντρα ελέγχου. 

 
Αναλυτικά τα μήκη των αγωγών του Σ.Μ.Φ.Α. είναι : 
 

Αγωγός φυσικού αερίου Μήκος (χλμ.) 

Κύριος Αγωγός Φυσικού Αερίου 512,00 

Κλάδος Καρπερή Σερρών – Κήποι Έβρου 303,34 

Κλάδος Ανατολικής Θεσ/νίκης 24,73 

Κλάδος Βόρειας Θεσ/νίκης 9,74 

Κλάδος Πλατέως 10,97 

Κλάδος Βόλου 40,87 

Κλάδος Οινοφύτων 20,57 

Κλάδος Λαυρίου 100,60 

Κλάδος Κερατσινίου 24,42 

Κλάδος ADG 28,06 

Κλάδος Κορίνθου – Motor Oil 42,00 

Κλάδος Τρίκαλα – Καρδίτσα 71,03 

Κλάδος Θίσβης 28,13 

Κλάδος Αλιβερίου 59,00 

Κλάδος Κορίνθου ΙΙ 11,00 

Κλάδος Τρίπολης 148,00 

Κλάδος Μεγαλόπολης 8,00 

Κλάδος ΕΛΠΕ Ελευσίνας (ΠΕΤΡΟΛΑ) 6,41 

ΣΥΝΟΛΟ 1.450,77 

 
Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα της ένταξης στο αντικείμενο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης και νέων κλάδων αγωγών φυσικού αερίου που θα τεθούν σε λειτουργία κατά τη 
διάρκεια ισχύος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με τους όρους και την τιμή μονάδος που περιλαμβάνεται στην 
παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.  
 
Επίσης εναέρια περιπολία θα εκτελείται και στους αγωγούς μέσης πίεσης εφόσον ζητηθεί από το 
ΔΕΣΦΑ, με τους όρους και την τιμή μονάδος που περιλαμβάνεται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
4.1 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής 

διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE ( www.marketsite.gr ). Με την ηλεκτρονική 
υποβολή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ το ΣΥΣΤΗΜΑ εκδίδει επιβεβαίωση της υποβολής και αποστέλλει 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 

 
4.2 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από το πρόσωπο το οποίο έχει 

εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. Το πρόσωπο αυτό απαιτείται να διαθέτει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 8 της υπ’ αρ. 
117384/26.10.2017 (ΦΕΚ Β΄3821/31.10.2017) Κ.Υ.Α. χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής. 

http://www.marketsite.gr/
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4.3 Ο ηλεκτρονικός φάκελος  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους ( 

Α΄ και Β΄) ως εξής: 
 
I. ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ - Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Ο Φάκελος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο Άρθρο 
9 της Διακήρυξης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε μορφή Portable Document 
Format (pdf). 
 

II. Φάκελος Β’ – Οικονομική Προσφορά  
Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο Άρθρο 
10. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε μορφή Portable Document Format (pdf). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
α. Τα έγγραφα κάθε Φακέλου (Α’ & Β’) όπως παραπάνω, υποβάλλονται από τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3821/31-10-2017) Κ.Υ.Α. χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 
 
β. Πέραν των ανωτέρω, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 
ως άνω Φακέλων, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που απαιτείται να προσκομισθούν κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 9.16.  
 
γ. Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να ζητεί από τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα, και σε εύλογη προθεσμία, όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά. 
 
4.4 Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα προετοιμάσει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του τηρώντας αυστηρά τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης, των συνημμένων αυτής και των λοιπών Τευχών του Διαγωνισμού. 
 

4.5 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ δεν μπορούν να υποβάλλουν ΠΡΟΣΦΟΡΑ για μέρος των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η διάρκεια ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των πέντε (5) μηνών από την 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 
Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ οφείλουν να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ τους μετά από 
έγγραφο αίτημα του ΔΕΣΦΑ σε οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ειδάλλως 
οι προσφέροντες θα θεωρείται ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματός τους ή απαίτησης κατά του 
ΔΕΣΦΑ σχετικά με τον Διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
6.1 Πρoκειμέvoυ να συμμετάσχουν στov Διαγωνισμό, οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ πρέπει να 

προσκομίσουν Εγγύηση Συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€3.800,00) που 
θα ισχύει για τoυλάχιστov 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τους. 

 
6.2 Σε περίπτωση που συντρέχει παράταση της ισχύος της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, κατά το Άρθρο 5 της 

παρούσας Διακήρυξης οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ οφείλουν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της 
Εγγύησης Συμμετοχής. Εάν κάποιος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δε συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, 
τεκμαίρεται ότι αποποιείται παντός δικαιώματος ή απαιτήσεως που μπορεί να έχει έναντι του 
ΔΕΣΦΑ σχετικώς με το Διαγωνισμό. 

 

6.3 Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Προσωρινό Ανάδοχο μετά την προσκόμιση της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης στο ΔΕΣΦΑ και στους λοιπούς ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ εντός τεσσάρων (4) 
ημερών από την κοινοποίηση είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της Σύμβασης. 

 

6.4 Ο Προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ποσού που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, μη 
συνυπολογιζομένου του ποσού του αναλογούντος Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον μέχρι δύο 
(2) μηνών μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος της σύμβασης. Το ύψος της Εγγύησης θα 
προσαρμόζεται σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 36 «ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ» του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών ΔΕΣΦΑ. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όπως σε αυτή ειδικότερα ορίζεται. 

 

6.5 Σε περίπτωση που o Προσωρινός Ανάδοχος δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ 
ή/και δε δεχτεί να την υπογράψει χωρίς επιφύλαξη ή/και δεν προσκομίσει την απαιτούμενη 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, τότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει εις βάρος του και υπέρ του 
ΔΕΣΦΑ ως ποινή που ρητά ορίζεται δια του παρόντος, ανεξάρτητα από το εάν o ΔΕΣΦΑ έχει 
υποστεί ζημίες ή απώλειες ή όχι. Η κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής δύναται να επέλθει 
και σε περίπτωση που ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αποσύρει ή/και μεταβάλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του μετά την 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ως άνω ποινή δεν συνδέεται με 
τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών (εξαιρούνται οι έμμεσες ζημιές) που υπέστη o ΔΕΣΦΑ λόγω 
της μη υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

6.6 Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με 
το ν. 2513/1997 (Α’ 139), και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ETAA-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με Γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού, με αναφορά των στοιχείων της διαγωνιστικής διαδικασίας που διέπεται 
από τους όρους της παρούσας Διακηρύξεως και του «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» ως δικαιούχου.  

 

6.7 Εφόσον προσκομίζονται Εγγυητικές Επιστολές, θα πρέπει να απευθύνονται πρoς την εταιρεία 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» και να είναι σύμφωνες 
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με το Παράρτημα 1-«Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής» ή το Παράρτημα 2-
«Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης» της παρούσας, αναλόγως. Εφόσον έχουν 
εκδοθεί σε άλλη γλώσσα (εκτός της Ελληνικής) θα πρέπει να συvoδεύovται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική.  

 

6.8 Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οι Εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι 
καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
έναντι του ΔΕΣΦΑ ενώ οι Εγγυήσεις Συμμετοχής δύνανται να εκδίδονται στο όνομα του 
LEADER της Ένωσης εφόσον η συμμετέχουσα Ένωση Οικονομικών Φορέων τελεί υπό 
σύσταση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους αυτής της 
Διακήρυξης και τους όρους χρήσης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και της ηλεκτρονικής διαδικασίας του 
Διαγωνισμού. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ δεν γίνονται δεκτές. Εάν κάποια ΑΠΟΚΛΙΣΗ υποβληθεί με την κατάθεση 
της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν κάποια ΑΠΟΚΛΙΣΗ υποβληθεί 
μετά την κατάθεση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η ΑΠΟΚΛΙΣΗ δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
8.1 Αμέσως μετα τον χρόνο λήξης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, η 

Επιτροπή του Διαγωνισμού που ορίζεται από τον ΔΕΣΦΑ με χρήση μοναδικών κωδικών που 
θα λάβει από το ΣΥΣΤΗΜΑ, θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις Προσφορές την ΧΧη.ΧΧ.2018 και 
ώρα 12:30 μ.μ. 

 
8.2 Εκπρόσωποι των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό μπορούν αν 

παρίστανται κατά την αποσφράγιση, των φακέλων Α΄ και Β΄ εάν το επιθυμούν στην ακόλουθη 
διεύθυνση : 
 
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ( ΔΕΣΦΑ ) Α.Ε.  
Μεσογείων 357-359 
GR -15231 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΕΛΛΑΔΑ  

 

8.3 Η Αποσφράγιση και Αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία :  
 

H Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει ηλεκτρονικά αρχικά τους Φακέλους Α΄ 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής) Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων 
στους φακέλους Α’ δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού.  

 
Η μη υποβολή του απαιτούμενου δικαιολογητικού που αναγράφεται στο Άρθρο 9.1 σύμφωνα 
με τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορριπτέα. 

 
Η αξιολόγηση των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα γίνει σε δύο διακριτά στάδια σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παρόντος Τεύχους. 
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 Αξιολόγηση των περιεχομένων των φακέλων Α΄ και εν συνεχεία  

 Αξιολόγηση των φακέλων Β΄ 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των Φακέλων Α’, ως 
προς τη συμμόρφωση τους με τα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων Α’ και την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων στους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, με χρήση μοναδικών κωδικών που θα λάβει από το ΣΥΣΤΗΜΑ θα αποσφραγίσει 
το περιεχόμενο των φακέλων Β’ μόνο για τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ που οι προσφορές τους έχουν 
γίνει αποδεκτές. Ο ΔΕΣΦΑ θα ενημερώσει τους παραπάνω ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ για την 
ημερομηνία και τον τόπο αποσφράγισης των Φακέλων Β’.  

 
8.4 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
8.5 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

 
Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να καλεί μέσω του 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες 
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΣΦΑ δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως 
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης 
του φακέλου και των υποφακέλων των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από την ορολογία των εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών 
ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από τα 
υποδείγματα των ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ή του Νόμου. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση 
κατά το πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 
 
Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να καλεί μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ να διευκρινίσουν, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο 
ΔΕΣΦΑ κρίνει ότι μπορούν να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε σχέση με τις λοιπές. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 310 του Ν.4412/2016. 
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8.6 Ο ΔΕΣΦΑ θα ενημερώσει μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ, των οποίων οι 

Φάκελοι Α, & Β έγιναν δεκτοί, καθώς και τον Προσωρινό Ανάδοχο. Η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής θα επιστραφεί έναντι απόδειξης σε αυτούς τους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ των οποίων δεν 
έγιναν δεκτές οι Προσφορές. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΕΣΦΑ θα ειδοποιεί γραπτά τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ να παραλάβει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 

 
8.7 Μετά την παραλαβή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, την αποσφράγιση και αξιολόγηση των Φακέλων Α’ & 

Β’ η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώρηση των στοιχείων των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που 
υποβλήθηκαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. 

 
8.8 Το ΣΥΣΤΗΜΑ καθιστά αδύνατη την αποσφράγιση των μη αποσφραγισθέντων ηλεκτρονικών 

φακέλων των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων οι Προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές, σε κάθε 
στάδιο Αξιολόγησης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής επιστρέφονται έναντι απόδειξης 
στους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ των οποίων οι Προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές. Τυχόν υπόλοιπα 
έγγραφα σε έντυπη μορφή των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που απορρίφθηκαν δεν επιστρέφονται. 

 
8.9 Επιμερισμός της ανάθεσης σε περισσότερους του ενός (1) ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ δεν επιτρέπεται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΦΑΚΕΛΟΣ Α’ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Ο Φάκελος Α’ θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικυρωμένα ή θεωρημένα από την κατά 
Νόμο Αρμόδια Αρχή του κράτους συστάσεως ή έδρας του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και να συνοδεύονται σε 
περίπτωση που δεν έχουν συσταθεί στην ελληνική από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
αριθμημένα και με τη σειρά που περιγράφεται παρακάτω: 
 
9.1 Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με το ‘Άρθρο 6 και σε περίπτωση υποβολής Εγγυητικής 

Επιστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 του παρόντος. 
 
9.2 Αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου 

κατά το νόμο ή το καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου του Προσφέροντα, 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 Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου ειδικώς να υπογράψει και να υποβάλει επ΄ 
ονόματι και για λογαριασμό του προσφέροντα την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να εκπροσωπήσει τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με 
αναφορά των πλήρων στοιχείων της ταυτότητάς του. 
 

9.3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 , ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ανωτέρω Εκπρόσωπο 
τον οποίο θα έχει ορίσει το αρμόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, (Άρθρο 9.2 β) ότι 
αποδέχεται τον διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί 
για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα. 

 
9.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ότι έχει 

μελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των 
λοιπών Τευχών. 
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9.5 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ με την 
οποία βεβαιώνει ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. 

 

9.6 Τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:  
 

i. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες: 
• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και λειτουργία της 
εταιρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η 
άδεια σύστασης και οι τυχόν μεταβολές του καταστατικού της. 
• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί συγκρότησης σε σώμα του εν ενεργεία Διοικητικού 
Συμβουλίου, ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε το 
οικείο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. 
• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί καθορισμού των νομίμων εκπροσώπων της 
εταιρείας ή το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε το 
σχετικό Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ii. Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες: 
• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η σύσταση, λειτουργία και οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου 
καταστατικού με τις δημοσιεύσεις του, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση 
της εταιρείας. 
 
iii. Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες: 
• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η σύσταση, λειτουργία και οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου 
καταστατικού με τις δημοσιεύσεις του, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση 
της εταιρείας. 
 
iv. Για φυσικά πρόσωπα 
• Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει η λειτουργία της ατομικής 
επιχείρησης. 
 

Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης, θα πρέπει να 
προσκομισθεί η ανακοίνωση της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την υποβολή 
προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και τα στοιχεία αυτά. 
 

9.7 Δεν εφαρμόζεται  
 

9.8 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων κάθε Μέλος της, θα υποβάλλει 
αποσπάσματα από τα Δικαστικά αρχεία, ή σε περίπτωση αδυναμίας ισοδύναμα έγγραφα 
εκδοθέντα από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές που θα αποδεικνύουν ότι:  
 
i) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν έχει τεθεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα) ή άλλη παρόμοια κατάσταση και 
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερομένων. 
 
Για τις αλλοδαπές εταιρείες και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται από αρμόδια αρχή 
πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο για τα ανωτέρω, δύναται να υποβληθεί ψηφιακά 
υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στο όνομα και για λογαριασμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ η 
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οποία υπογράφεται μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν 
το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, δηλαδή ακόμα και εαν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διορίσει, κατά το 
άρθρο 9.2 β) της παρούσας, ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Στην ίδια Δήλωση θα 
δηλώνεται, επίσης ότι στην εν λόγω χώρα δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά 
όπως απαιτούνται.  
 

ii) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την ατομική 
επιχείρηση ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση και εκπροσωπούν το νομικό 
πρόσωπο (νόμιμοι εκπρόσωποι) ενδεικτικά: οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) 
και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα, για: 
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 
91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, 
ε) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 
22.6.2002,σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (EE L 101 της 15.04.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν.4198/2013 (Α΄215). 
ζ) αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για 
παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, 
η) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  
θ) απάτη (386-388 Π.Κ.),  
ι) εκβίαση (385 Π.Κ.),  
ια) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  
ιβ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  
ιγ) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  
ιδ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.), 
Τυχόν αμετάκλητη καταδίκη για τα υπό α΄- ζ΄ αδικήματα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό 
του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σε κάθε περίπτωση, ενώ αμετάκλητη καταδίκη για τα υπό η΄- ιδ΄ έχει ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ μόνο αν σχετίζονται με την επαγγελματική 
δραστηριότητα του δηλούντος φυσικού προσώπου. 
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Για τις αλλοδαπές εταιρείες και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται από αρμόδια αρχή 
πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο για τα ανωτέρω, δύναται να υποβληθεί ψηφιακά 
υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία υπογράφεται μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν τη διοίκηση και εκπροσωπούν το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, δηλαδή ακόμα και 
εαν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει διορίσει, κατά το άρθρο 9.2 β) της παρούσας, ειδικά 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Στην ίδια Δήλωση θα δηλώνεται, επίσης ότι στην εν λόγω χώρα 
δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά όπως απαιτούνται. 

 
9.9 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, ή σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων, κάθε μέλος της, θα υποβάλει 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων ή από αρμόδιες αρχές του κράτους όπου έχει την έδρα ή την κεντρική 
του διοίκηση, από το οποίο θα προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

 
Από το Πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι για το εν λόγω χρονικό διάστημα 
δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ που να αφορούν: 

 
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται από αρμόδια αρχή πιστοποιητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο 
για τα ανωτέρω, δύναται να υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, η 
οποία υπογράφεται μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση και 
εκπροσωπούν το συμμετέχον νομικό πρόσωπο, δηλαδή ακόμα και εάν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει 
διορίσει, κατά το άρθρο 9.2 β) της παρούσας, ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Στην 
ίδια Δήλωση θα δηλώνεται, επίσης ότι στην εν λόγω χώρα δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή 
πιστοποιητικά όπως απαιτούνται. 
 

9.10 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 
9.11 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ είναι 

ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε 
Επαγγελματικές ενώσεις ή ότι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας. 

 

9.12 Πλήρη κατάσταση με λεπτομέρειες (φορέας, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) τουλάχιστον δύο 
(2) παρόμοιων Υπηρεσιών εναέριων Επιθεωρήσεων την τελευταία πενταετία, που ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει επιτυχώς υλοποιήσει, με τις σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους 
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αντίστοιχους πελάτες. Σημειώνεται ότι δεν αρκεί η προσκόμιση και μόνο φορολογικών 
παραστατικών του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ προς τους ως άνω πελάτες του. 

 
9.13 Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών με 

ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με €380.000,00 τουλάχιστον, δημοσιευμένων επισήμως (για τις 
ημεδαπές ΑΕ – ΕΠΕ ή στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης που έχει 
καταχωρηθεί στην μερίδα της στο Γ.Ε.ΜΗ ή σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας.  

 
9.14 Πρόσθετα δικαιολογητικά για τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων  
 

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό εκ μέρους Κoιvoπραξίας, εκτός 
από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους του 
παρόντος Άρθρου για κάθε μέλος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων θα υπoβληθoύv 
επιπρόσθετα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
9.14.1 Αποφάσεις ή πρακτικά των Αρμοδίων κατά το Καταστατικό ή τov Νόμο oργάvωv που 

δεσμεύουν τα μέλη όπου θα αναφέρονται: 
 

i) Η έγκριση συμμετοχής τους σε σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης Οικονομικών Φορέων 
στον Διαγωνισμό. 
ii) Ο ορισμός των νομίμων εκπροσώπων ή διορισμός εκπροσώπων ειδικώς εξουσιοδοτημένων 
να υπογράψουν και να υποβάλλουν, στο όνομα και για λογαριασμό του μέλους, έγγραφα και 
το εκπροσωπήσουν ενώπιον του ΔΕΣΦΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
iii) Η Αποδοχή της εις oλόκληρov ευθύνης ενός εκάστου μέλους. 
iv) Ο ορισμός του επικεφαλής (Leader) της Ένωσης Οικονομικών Φορέων (με μερίδιο στην 

Ένωση κατ΄ ελάχιστον 50%). 
 

9.14.2 Έγγραφα που, κατά τo Νόμο του Κράτους όπου θα συστήνεται η Ένωση 
Οικονομικών Φορέων (συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό) ή δεσμευτική 
δήλωση πρόθεσης σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων , όπου θα αναφέρεται η 
αποδοχή της εις oλόκληρov ευθύνης ενός εκάστου μέλους. 

 
9.14.3 Συμβολαιογραφική πράξη ορισμού κoιvoύ εκπροσώπου ή άλλη ισότιμη νομικώς 

δεσμευτική πράξη σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που συστήνεται η Ένωση 
Οικονομικών Φορέων, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη του εκπροσώπου αυτού ότι αποδέχεται τον διορισμό του χωρίς 
όρους ή επιφυλάξεις, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν. 

 
9.14.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 κάθε μέλους της Ένωσης Οικονομικών Φορέων ότι 

θα είναι αλληλέγγυα και εις oλόκληρov υπεύθυνο απέναντι στον ΔΕΣΦΑ για το 
σύνολο των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από τov Ελληνικό 
Νόμο, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της στο όνομα και για 
λογαριασμό του μέλους. 

 
Η υποβολή των κατά την παρ. 9.14.1 και 9.14.2 εγγράφων δεν αναιρεί την υποχρέωση 
υποβολής της ως άνω δηλώσεως. 

 
9.15 Τεχνικά Δικαιολογητικά  
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9.15.1 Αναλυτική περιγραφή – παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής 

των τακτικών και έκτακτων εναέριων επιθεωρήσεων . 
9.15.2 Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί 

(ιπτάμενα μέσα, συσκευές καταγραφής, G.P.S κ.λ.π). 
9.15.3 Περιγραφή του προσωπικού του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ που θα χειρίζεται τα ιπτάμενα 

μέσα, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα πτυχία και τις επαγγελματικές άδειες τους 
σε ισχύ. 

9.15.4 Αναλυτική παρουσίαση της εμπειρίας για κάθε προτεινόμενο επιθεωρητή - 
χειριστή καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την εμπειρία και 
την αποτελεσματικότητά του σε εναέρια μεταφορά και επιθεώρηση. Η εμπειρία  
αυτή θα  τεκμηριώνεται απαραίτητα με βεβαιώσεις Δημόσιων φορέων ή 
ιδιωτικών εταιρειών με αναφορά σε αντίστοιχες συμβάσεις (Κύριος της 
σύμβασης, διάρκεια αυτής, κόστος κλπ) ή αντίγραφα σχετικών  τιμολογίων  και 
αντίγραφα των σχετικών αναφορών των επιθεωρήσεων. 

9.15.5 Αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή μίσθωσης τουλάχιστον δύο (2) ιπτάμενων μέσων 
που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

9.15.6 Πιστοποιητικό νηολόγησης και Άδεια Εναερίων Εργασιών εν ισχύ από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Δ2 η οποία συνοδεύεται από Πιστοποιητικό 
Εναέριων Εργασιών σχετικό με το αντικείμενο της Σύμβασης. 

9.15.7 Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη περί δέσμευσης διαθεσιμότητας 
και ετοιμότητας του ελικοπτέρου και του προσωπικού για την εκτέλεση 
έκτακτων περιπολιών εντός 24 ωρών από την λήψη του σχετικού αιτήματος 

 
9.16 Επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω εγγράφων του Φακέλου Α’ προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ στον ΔΕΣΦΑ, σε φυσική μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 
Γενική Παρατήρηση για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος Άρθρου 9: 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και δεν 
απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΦΑΚΕΛΟΣ Β’ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Οι Προσφέροντες καλούνται να συντάξουν την οικονομική Προσφορά τους με τυποποιημένο τρόπο 
συμπληρώνοντας την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) με Τιμές σε Ευρώ (€), 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. Οι Τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικώς και σε περίπτωση διαφοράς θα ισχύει η ολόγραφη τιμή. 
 



 

Δ/σμός 757/17/ΔΔΠ ΤΕΥΧΟΣ Ι – Διακήρυξη Σελ. 18 από 22 

Οι οριζόμενες τιμές είναι συγκεκριμένες και σταθερές, δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και ισχύουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δεν υπόκεινται σε καμία αύξηση για 
οποιοδήποτε λόγο. 
 
Τα περιεχόμενα του Φακέλου Β’ πρέπει να υπογραφούν ψηφιακά από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, 
σύμφωνα με τα Τεύχη του Διαγωνισμού.  
 
Σε περίπτωση που στο Φάκελο Β’ του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, περιέχεται απόκλιση σε σχέση με τις 
απαιτήσεις των Τευχών του Διαγωνισμού, ο ΔΕΣΦΑ θα απορρίψει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
 
Η παράλειψη ψηφιακής υπογραφής της οικονομικής προσφοράς από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη του Διαγωνισμού αποτελεί αιτία 
απόρριψης της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

i) Την τιμή κόστους μονάδας προσφερόμενης υπηρεσίας (ολογράφως και αριθμητικώς) για 
την παροχή των Υπηρεσιών ως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 3 – 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και σε περίπτωση διαφοράς θα ισχύει η ολόγραφη 
τιμή. 

 
ii) Το Φ.Π.Α. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :  
Η τιμή κόστους μονάδας προσφερόμενης υπηρεσίας (Τ.Κ.Μ.Π.Υ.) ανά χιλιόμετρο μήκους αγωγού 
φυσικού αερίου, (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) επί του συνολικού μήκους των αγωγών Σ.Μ.Φ.Α. 
σε χιλιόμετρα (1.450,77χλμ), [(Τ.Κ.Μ.Π.Υ)€/km x 1.450.77km] δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό διαγωνισμού, δηλαδή το ποσό των €.190.000,00. Οι προσφορές των οποίων το 
ανωτέρω γινόμενο υπερβαίνει το ποσό των 190.000,00€ απορρίπτονται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Ο ΔΕΣΦΑ θα αναθέσει τελικά τη ΣΥΜΒΑΣΗ σ’ εκείνον τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ του οποίου η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
έχει γίνει αποδεκτή και η οποία είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ΠΡΟΣΦΟΡΑ προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης 
προσφερόμενης τιμής χρέωσης ανά χιλιόμετρο αγωγού, για τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις, 
όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος IΙΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ. 
 
Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα ν' απορρίψει ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κριθούν ότι έχουν ασυνήθιστα 
χαμηλές τιμές, αφού προηγουμένως ζητηθούν σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που θα πρέπει να 
δικαιολογούν επαρκώς τις τιμές αυτές, τα οποία στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης του ΔΕΣΦΑ, και 
εφόσον αξιολογηθεί ότι δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο τιμής ή κόστους 
που προτείνεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΘΕΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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13.1. Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από το ΔΕΣΦΑ. Η έγκριση μπορεί να περιλαμβάνει ενδεχόμενες βελτιώσεις στην 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ που έχει υποβάλει o Προσωρινός Ανάδοχος. 

 
13.2. Ο Προσωρινός Ανάδοχος θα λάβει ηλεκτρονικά μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Επιστολή Πρόθεσης 

Ανάθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει τις τυχόν προτεινόμενες βελτιώσεις, όπως 
προαναφέρθηκαν. 

 

13.3. Ο Προσωρινός Ανάδοχος, με την παραλαβή της ανωτέρω Επιστολής Πρόθεσης Ανάθεσης και 
το αργότερo μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της, θα πρέπει να υποβάλει στον 
ΔΕΣΦΑ ηλεκτρονικά μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ επιστολή αποδοχής χωρίς καμία επιφύλαξη. Η 
Επιστολή αποδοχής θα φέρει ψηφιακή υπογραφή. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί από τον 
ΔΕΣΦΑ με τον ίδιο τρόπο Επιστολή Ανάθεσης. Ο Προσωρινός Ανάδοχος μέσα σε δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της Επιστολής Ανάθεσης θα πρέπει να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σε μορφή αρχείων Portable Document Format (PDF ) 
στον ΔΕΣΦΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
α) Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση άλλου oργάvoυ του αρμοδίου για τη 

λήψη αποφάσεων, δεόντως υπογεγραμμένων όπου θα δηλώνεται: 
i. Η αποδοχή της ανάθεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ χωρίς επιφυλάξεις και σύμφωνα με τους 

όρους των Τευχών Δημοπράτησης του Διαγωνισμού. 
ii. Ο διορισμός εκπροσώπου, o oπoίoς θα πρέπει να είναι εξoυσιoδoτημέvoς να 

υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και που θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του 
αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε περίπτωση που πρόκειται 
για άλλο πρόσωπο από τον, κατά το νόμο ή το καταστατικό, Νόμιμο Εκπρόσωπο ή 
εντολή προς το νόμιμο εκπρόσωπο να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και να ενεργεί στο 
όνομα και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον παραπάνω εκπρόσωπο που θα 
αποδέχεται τον ως υπό 13.3 α) ii διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις. 

γ) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6 «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ», και σε 
περίπτωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα 2 του παρόντος. 

δ) Δεν εφαρμόζεται. 
ε) Δεν εφαρμόζεται. 
 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ειδικά η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
προσκομίζεται έντυπα σε πρωτότυπο. 
Με την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών το ΣΥΣΤΗΜΑ εκδίδει επιβεβαίωση της 
υποβολής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον Προσωρινό Ανάδοχο. 
 
13.4. Σε περίπτωση που o Προσωρινός Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την Επιστολή Πρόθεσης Ανάθεσης 

μέσα στο χρόvo των δύο (2) εργασίμων ημερών ή αδυνατεί να παράσχει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μέσα στις αναφερόμενες, παραπάνω, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, o 
ΔΕΣΦΑ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση στov εν λόγω Προσωρινό Ανάδοχο και 
να καταπέσει υπέρ του ΔΕΣΦΑ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η ΣΥΜΒΑΣΗ για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής εναέριων επιθεωρήσεων με ελικόπτερο κατά 
μήκος του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους , ενώ 
δύναται να παραταθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΔΕΣΦΑ, με τους ίδιους όρους, για χρονικό 
διάστημα έως έξι (6) μήνες. Επίσης προβλέπεται περαιτέρω χρονική επέκταση κατά επιπλέον έξι (6) 
μήνες μετα από αμοιβαία συμφωνία του ΔΕΣΦΑ και του Αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η τιμολόγηση των Υπηρεσιών θα γίνεται ανά μήνα μετά την ολοκλήρωση της τακτικής ή έκτακτης 
εναέριας επιθεώρησης, ενώ το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο θα είναι πιστοποιημένο από τον 
αρμόδιο υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ, θα εξοφλείται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή 
του στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι, ΑΦΜ 998808114 – 
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) υπό την προϋπόθεση της ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών εναέριας 
επιθεώρησης και εφόσον έχει πιστοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Κάθε τεχνική πληροφορία και δεδομένο που διατέθηκε από το ΔΕΣΦΑ μέσω των Τευχών του 
Διαγωνισμού, παραμένει περιουσιακό στοιχείο του ΔΕΣΦΑ και θα αντιμετωπίζεται ως εμπιστευτικό 
υλικό, δεν θα χρησιμοποιείται, αποκαλύπτεται ή δημοσιοποιείται σε οποιονδήποτε τρίτο για 
οποιοδήποτε λόγο πέραν της σύνταξης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.   
 
Εφόσον ένας ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου 
.pdf, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους. 
 
Τα αρχεία που επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable 
Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP) που να περιλαμβάνει αυτά. Κάθε ένα 
από τα αρχεία αυτά θα είναι ηλεκτρονικά κλειδωμένο με ηλεκτρονικό κλειδί που κατέχει ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ και το οποίο θα αποστείλει μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ προς την επιτροπή αμέσως μετά 
την αποσφράγιση του αντιστοίχου φακέλλου. Τα εμπιστευτικά έγγραφα δεν είναι προσβάσιμα από 
άλλους ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΣΦΑ 
 
17.1. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και αποδοχή από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ότι έχει πλήρη 

γνώση των όρων και διατάξεων των Τευχών του Διαγωνισμού, καθώς και της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας, και ότι τα αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις. 
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Οποιαδήποτε παράλειψη σχετικά με την υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως και η παράλειψη 
υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου, δεν παρέχει στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ το δικαίωμα να 
επικαλεστεί αυτό το γεγονός προς όφελός του καθ' οποιονδήποτε τρόπο.  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ φέρει την ευθύνη και δεσμεύεται με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του όπως την υποβάλλει.  

 
17.2. Ο ΔΕΣΦΑ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρει να αποζημιώσει και/ή καταβάλει στον 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ οποιοδήποτε δαπάνη ή απώλεια προκύψει κατά την προετοιμασία και 
υποβολή της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και ειδικότερα σε περίπτωση όπου οι όροι και οι διατάξεις των 
Τευχών του Διαγωνισμού αλλάξουν από το ΔΕΣΦΑ ή αν η ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν γίνει αποδεκτή, ή 
αν ο Διαγωνισμός παραταθεί ή ακυρωθεί ή αναβληθεί ή διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο και 
χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ή αν ο ΔΕΣΦΑ λάβει οποιαδήποτε απόφαση 
σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Διακήρυξης. Επομένως, οι συμμετέχοντες στο 
Διαγωνισμό που υποβάλλουν ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ανεξάρτητα αν αυτή είναι τελικά αποδεκτή ή όχι, 
δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι του ΔΕΣΦΑ το οποίο να απορρέει από τους Όρους του 
Διαγωνισμού ή από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

 
17.3. Ο ΔΕΣΦΑ και ο πάροχος του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ηλεκτρονικών διαγωνισμών ουδεμία ευθύνη ή 

υποχρέωση φέρουν να αποζημιώσουν και/ή καταβάλουν στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ οποιοδήποτε 
δαπάνη ή απώλεια προκύψει από αδυναμία ή παράλειψη σχετικά με την υποβολή της 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μέσω του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ιδίως σε περίπτωση που ο ΔΕΣΦΑ διακόψει προσωρινά 
ή παρατείνει ή μεταθέσει ή αναβάλλει ή ακυρώσει το Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο και 
χρονική στιγμή, λόγω ύπαρξης σοβαρής τεχνικής βλάβης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών.  

 
Ο ΔΕΣΦΑ και ο πάροχος του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ηλεκτρονικών διαγωνισμών ουδεμία ευθύνη ή 
υποχρέωση φέρουν να αποζημιώσουν και/ή καταβάλουν στον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ οποιοδήποτε 
δαπάνη ή απώλεια προκύψει κατά την απόκτηση της της αναγκαίας υποδομής και 
δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και για την προετοιμασία και υποβολή της 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 
18.1 Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού Ανάθεσης 

και Εκτέλεσης Προμηθειών ΔΕΣΦΑ, όπως ενδεικτικά να: 
 

α) κατακυρώσει την προμήθεια/υπηρεσία, εφόσον αυτή είναι διαιρετή, για όλα τα ζητούμενα 
είδη ή για ορισμένα εξ αυτών, ή 
β) κατανείμει την προμήθεια/υπηρεσία, εφόσον αυτή είναι διαιρετή, σε περισσότερους 
αναδόχους αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά είναι η εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων του ΔΕΣΦΑ ή η 
ύπαρξη συνθηκών στην αγορά που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή διάρθρωσή της, ή 
γ) αναθέσει την προμήθεια/υπηρεσία είτε με κατανομή μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υπέβαλλαν αποδεκτές ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές είτε μετά από 
κλήρωση, ή 
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δ) ακυρώσει τον διαγωνισμό με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΕΣΦΑ, 
όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό, 
ή ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση 
μεταξύ των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, ή ανέκυψαν 
ιδιαίτεροι λόγοι όπως μεταβολή των αναγκών του ΔΕΣΦΑ κλπ. 

 
Ουδεμία ευθύνη υπέχει ο ΔΕΣΦΑ έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό για την 
καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που 
τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

 
18.2 Όλη η αλληλογραφία σχετικά με τον διαγωνισμό και οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών, τηλ.: 213 0 884231, fax Κεντρικής Γραμματείας: 210 - 6749504 

 
 
 

Για τον 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 
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