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Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:  
 

                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ   
ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ 

 

ΤΜΗΜΑ Ι: Αναθέτων Φορέας 
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, Πόλη : Χαλάνδρι, Κωδικός NUTS: EL30, Ταχ. Κωδικός: 152 31 
Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ειρ. Αγγελοπούλου, Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr, Τηλέφωνο: +30 210 6501200/+30 213 0884000/+30 213 0884230 Φαξ: + 30 210 
6749504/+30 213 0884232, Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο: Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): 
http://www.desfa.gr 
Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
Ι.3) Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.desfa.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: στην προαναφερθείσα διεύθυνση 
Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Αντικείμενο 
ΙΙ.1)  Εύρος της σύμβασης 
ΙΙ.1.1) Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2018 
Αριθμός αναφοράς: 728/17/ΔΔΠ  
ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 09121000                              
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης: Αγαθά 
ΙΙ.1.4) Σύντομη Περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2018 
ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:  
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3.350.000,00 EUR 
ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: 
H παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: Όχι 

ΙΙ.2)  Περιγραφή 
ΙΙ.2.1) Τίτλος:  
Αριθμός τμήματος: 
ΙΙ.2.2) Επιπλέον κωδικός (-οί) CPV 
ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης 
Κωδικός NUTS: EL30                                                      Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Νομός Αττικής  
ΙΙ.2.4) Περιγραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Κατά την διάρκεια της Περιόδου Προμήθειας, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα προμηθεύσει το ΕΣΦΑ με Ποσότητες Αερίου Λειτουργίας, σε 
καθημερινή βάση, εύρους έως 5.000 MWh. 
Ενδεικτικά και για σκοπούς κατάρτισης προϋπολογισμού και μόνο, η Συμβατικά Συμφωνημένη Ποσότητα για την περίοδο 
προμήθειας, από 01.01.2018 έως 31.12.2018 υπολογίζεται σε 94.201MWh. 
ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης: Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω: Τιμή 
ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία:  
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3.350.000,00 EUR 
ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών: Διάρκεια σε μήνες: 12 
H παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: Όχι 
ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 
Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι 
Η χρονική διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ δύναται να επεκταθεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, κατόπιν 
ανάλογης ειδοποίησης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη λήξη της ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. 
ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 
ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
H σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι 
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ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες:  
Η σύναψη της Σύμβασης τελεί υπό τον όρο του θετικού ελέγχου νομιμότητας που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες  
ΙΙΙ.1)  Προϋποθέσεις συμμετοχής 
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
(i) Νομιμοποίηση:  
α)  Για εταιρείες που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το πιστοποιητικό/-ά από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που ν’ 
αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία και εγγραφή, την τρέχουσα σύνθεση του διοικούντος νομικού σώματος και των 
τρεχόντων νομικών εκπροσώπων, ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή λοιπά 
κατάλληλα πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών 
β) Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται κάτω από δίκαιο της αλλοδαπής, πιστοποιητικό/-ά από την αρμόδια Αρχή, όπως 
προστάζει το δίκαιο της χώρας που εδρεύει, που ν’ αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία και εγγραφή, την τρέχουσα 
σύνθεση του διοικούντος νομικού σώματος και των τρεχόντων νομικών εκπροσώπων, ή λοιπά κατάλληλα πιστοποιητικά 
αρμόδιων αρχών. 
Αναλυτικότερα ως ορίζεται στο άρθρο 13, της Διακήρυξης, Περιεχόμενα Φακέλου Α’ – Νομιμοποιητικά Έγγραφα. 
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
-Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των Λογιστικών Καταστάσεων Αποτελεσμάτων για την τελευταία 3ετία (2014, 
2015 & 2016) που να παρουσιάζουν τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών του Προσφέροντα ή, στην περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ καθενός 
μέλους αυτού. 
-Επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Προσφέροντα ή, σε περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ, 
τουλάχιστον του Επικεφαλής του ΟΜΙΛΟΥ με ελάχιστη συμμετοχή 50% στον ΟΜΙΛΟ, για τρεις(3) τουλάχιστον τελευταίες 
χρήσεις (2014, 2015 & 2016) πρέπει να υπερβαίνει τα € 6,700,000.  
-Συστάσεις από τραπεζικά ιδρύματα σε σχέση με την οικονομική και πιστοληπτική κατάσταση του Προσφέροντα, που να 
καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1,000,000.00€). 
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
-Έγγραφα που να υποδηλώνουν την κατατομή, την διάρθρωση, την οργάνωση και υποδομή του Προσφέροντα ή, στην 
περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ, καθενός από τα μέλη του, σε σχέση με το προτεινόμενο αντικείμενο της προμήθειας.  
-Μία παρουσίαση της εμπειρίας του Προσφέροντα και αναφορές στο πεδίο του προτεινόμενου αντικειμένου της 
προμήθειας. 
A. 1. Κατάλογος Συμβάσεων Προμήθειας Φ.Α του Προσφέροντα ή στην περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ, καθενός από τα μέλη του, οι 
οποίες  βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία την τελευταία οκταετία(8). 

2. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του Προσφέροντα στην αγορά φυσικού αερίου σύμφωνα με το 
Άρθρο 2 (π.χ. επίσημα στοιχεία από δημοσίως διαθέσιμες πηγές, όπως ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων της εταιρείας, 
στοιχεία ανεξάρτητων αναλυτών, κ.λπ.) 
ή 
Β. Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου που χορηγείται από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, πριν από την 
προθεσμία υποβολής Προσφορών.  
Επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, ο Προσφέρων πρέπει να είναι Προμηθευτής ή Έμπορος φυσικού αερίου, ο οποίος να 
έχει συνάψει και ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη συμφωνίες προμήθειας Φυσικού Αερίου με 
συνολική παραδοθείσα ποσότητα τουλάχιστον 1,5 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) ή να διαθέτει Άδεια για την Προμήθεια Φυσικού 
Αερίου που να έχει εκδοθεί από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.  
Στην περίπτωση ΟΜΙΛΟΥ, οι ελάχιστες απαιτήσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να πληρούνται από τον Επικεφαλής 
που κατέχει κατ' ελάχιστον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στον ΟΜΙΛΟ. 
ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής 
Οι Προσφέροντες θα είναι οικονομικοί φορείς, κατά το Άρθρο 37 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/25/EE (στο εξής 
αναφερόμενη ως «Οδηγία»), οι οποίοι θα είναι Προμηθευτές ή Έμποροι Φυσικού Αερίου είτε Όμιλοι ή Συμπράξεις Εταιριών 
ή Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (σύμφωνα με το άρθρο 37 της Οδηγίας, εφεξής καλούμενοι ως ΟΜΙΛΟΙ) Προμηθευτών 
ή/και Εμπόρων Φυσικού Αερίου (νομικές οντότητες), που πρέπει να αποδείξουν ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
χώρας εγκατάστασής τους, έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ότι επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον 
εν λόγω Διαγωνισμό.   
-Προμηθευτές ή Έμποροι Φυσικού Αερίου που πληρούν τα εξής κριτήρια: 
i)Έχουν ιστορικό και εμπειρία στην αγορά φυσικού αερίου, έχοντας συνάψει και εκτελέσει με επιτυχία 
συμβάσεις/εκφορτώσεις την τελευταία 5ετία, με συνολική παραδοθείσα ποσότητα φυσικού αερίου που ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 1,5 bcm (δις κ.μ.),  
ή 
ii)Που έχουν άδεια για την προμήθεια φυσικού αερίου, που να έχει εκδοθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.  
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ΙΙΙ.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ΄αποκλειστικότητα συμβάσεις  
ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες Εγγυήσεις  
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους εξήντα επτά χιλιάδων ΕΥΡΩ (€67,000)ΕΥΡΩ, με ισχύ για δύο (2) μήνες επιπλέον από 
την ελάχιστη περίοδο ισχύος της προσφοράς. 
-Για την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
Προσφερόμενου Τιμήματος, που ισχύει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες επιπλέον από τη συνολική Συμβατική Περίοδο 
(όπως ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ). 
ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν 
- Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. 
-Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται έναντι δεόντως εκδοθέντων τιμολογίων που συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
έγγραφα που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία. 
-Η πληρωμή των τιμολογίων θα λαμβάνει χώρα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μ+1 από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  
ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:  
Ως ορίζεται στα Τεύχη της Διακήρυξης 

ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 
ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ως ορίζεται στα Τεύχη της Διακήρυξης 
ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ ΙV: Διαδικασία 
IV.1) Περιγραφή 
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή Διαδικασία 
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία –πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 
IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου 
IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
IV.1.8) πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Όχι 

ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες  
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής  
Ημερομηνία: 03.08.2017        
Τοπική ώρα 12:00 μ.μ. 
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες 
υποψηφίους  
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά, Αγγλικά 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
Ημερομηνία: 03.08.2017          
Τοπική ώρα: 12:30 μ.μ.              
Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι 
Πληροφορίες για εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:  
Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Προσφερόντων, που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μπορούν να παραστούν 
εάν το επιθυμούν. 

ΤΜΗΜΑ VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις  
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι 
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας  
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:  
1) ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
-Η παρούσα Προκήρυξη διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας και την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την 
Οδηγία 2014/25/ΕΕ που γενικώς θα διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και τους Προσφέροντες, ανεξάρτητα από 
την εθνικότητά τους. Τυχόν διενέξεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η 
διαδικασία για τη διευθέτηση διενέξεων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπεται από το Νόμο 3886/2010, ή τον 
εκάστοτε ισχύοντα νόμο κατά το Άρθρο 379 του Ν.4412/2016. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ. 
-Οι διατάξεις που αφορούν την ονομαστικοποίηση των μετοχών ΑΕ. 

 ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ) που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης  
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έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 66Α’/11.04.1996), 

 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων  
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α’/10.11.2005) 
και 

 ΚΥΑ20977/23.08.2007(ΦΕΚ1673Β’/23.08.2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως  
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005». 
Οι εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε Χρηματιστήριο της χώρας όπου εδρεύουν, εξαιρούνται από τις παραπάνω διατάξεις. Οι 
εταιρείες αυτές πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, δηλώνοντας ότι 
έχουν εισαχθεί σε Χρηματιστήριο της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα τους. 
-Άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199Α’/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 
242Α’/24.12.2002) για τη θεμελίωση της αρμοδιότητας των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες διατάξεις, Ν. 
3310/2005 (ΦΕΚ 30Α’/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005 (ΦΕK 279Α’/10.11.2005)”, την ΥΑ 
1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590 Β’/16.11.2005) σχετικά με τις χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες, ΚΥΑ 
24014/2005 (ΦΕΚ 1637 Β’/25.11.2005), Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων». 
-Νόμος 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4412/2016 άρθρο 375 παρ. 7 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), σχετικά με την 
υποχρεωτική εισφορά 0.06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 
-Νόμος 2093/1992 (άρθρο 9, παρ. 5, 6, 7) & Νόμος 2960/2001 (άρθρο 54, 56) σχετικά με το 5‰ του Ειδικού Φορέα 
Κατανάλωσης για το θεσμό των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ). 
-Οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές διατάξεις, κανονισμοί, ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή άλλες πράξεις οι οποίες 
συνδέονται ή εγκρίνονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
2) Αναλυτικότερα ότι ορίζεται στο άρθρο 13, της Διακήρυξης, Περιεχόμενα Φακέλου Α’ – Νομιμοποιητικά Έγγραφα  
3) Ημερομηνία παραλαβής Τευχών έως και 21.07.2017 
VI.4)  Διαδικασίες προσφυγής 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.  
Λεωφόρος Μεσογείων 357-359  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ             
GR-152 31                                         
ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 210 6501200/+30 213 0884000/+30 213 0884230 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr 
Φαξ: + 30 210 6749504/+30 213 0884232 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.desfa.gr  
VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 
VI.4.3) Υποβολή Προσφυγών 
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών: 
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010), για τη Δικαστική 
προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L 335). 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.  
Λεωφόρος Μεσογείων 357-359  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ             
GR-152 31                                         
ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 210 6501200/+30 213 0884000/+30 213 0884230 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr 
Φαξ: + 30 210 6749504/+30 213 0884232 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.desfa.gr  
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27.06.2017 
 


