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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

 [ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 
 

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατωτέρω εργασία δυνάμει των  διατάξεων 

του Ν.4412/2016 : 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

 15-6643.004 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΔΑΚ) 
 

   

  

Σύνδεση του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ με το δίκτυο φυσικού 

αερίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ) λόγω της 

απουσίας ανταγωνισμού στην 

παροχή της υπηρεσίας σύνδεσης με 

το Δίκτυο Φυσικού Αερίου καθώς η 

ΔΕΔΑ αποτελεί τον μοναδικό φορέα 

που έχει το δικαίωμα να ασκεί τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα στη 

γεωγραφική περιοχή του Δήμου 

Χαλκιδέων, όπου φυσικά βρίσκεται 

και το Δημοτικό Κολυμβητήριο 

Χαλκίδας, και λαμβάνοντας υπ’οψιν 

αυτό δίνεται η δυνατότητα 

προσφυγής στη διαδικασία που 

αναφέρεται στο Άρθρο 32 του Ν. 

4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων 
και πιο συγκεκριμένα, στην 

υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης 

β) της παραγράφου 2 του παραπάνω 

Άρθρου αναφέρεται ότι: «λόγω 

απουσίας ανταγωνισμού για 

τεχνικούς λόγους» και συνεπώς 

αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, 
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του έργου ή των αγαθών παρά μόνον 

από έναν συγκεκριμένο οικονομικό 

φορέα, τότε όπως ορίζεται στην 

αρχική παράγραφο του Άρθρου : «οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση».  

 

Η ανάθεση θα έχει ως αντικείμενο τη 

σύνδεση του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Χαλκίδας με το 

Δίκτυο Φυσικού Αερίου.  

Όπως προκύπτει και από το έγγραφο 

που έχει αποστείλει η ΔΕΔΑ με τίτλο 

: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ /ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ” το 

κόστος που καλείται να καλύψει ο 

Δήμος Χαλκιδέων είναι μόνο τα τέλη 

συνδεσης προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η σύνδεση. είναι 

είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια 

είκοσι οχτώ (27.528,00€). Το ποσό 

αυτό προκύπτει μετά από την 

παροχή από πλευράς ΔΕΔΑ 

έκτπτωσης στο αρχικό ποσό ύψους 

σαράντα χιλιάδων διακοσίων 

δεκατριών ευρώ και είκοσι λεπτών 

(40.213,20€) και αφορά 

αποκλειστικά και μόνο το τέλος 

σύνδεσης. Το τέλος αυτό καλείται ο 

Δήμος Χαλκιδέων να το καταβάλλει, 

ώστε να παράσχει η ΔΕΔΑ την 

υπηρεσία σύνδεσης του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου με το υφιστάμενο 

Δίκτυο Φυσικού Αερίου.  
 
Η πίεση λειτουργίας του εσωτερικού 

δικτύου είναι τα 300mbar και ο 

σταθμός που θα τοποθετηθεί για την 

μέτρηση/ρύθμιση θα είναι τύπου 

MRS 4250 ο δε μετρητής θα είναι 

διαμέτρου G160 με Qmax 250 m
3
  & 

Qmin 12m
3
. 

 

  

Τέλος επέκτασης της Σύνδεσης από 

τη ρυμοτομική έως την οικοδομική 
   



γραμμή 

  Τέλος Επέκτασης Δικτύου Διανομής    

  Προμήθεια M/R:    

  Εγκατάσταση M/R    

  Επίβλεψη Τρίτου Μέρους    

 
Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα την οικονομική σας προσφορά   
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

  

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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