
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  91361,1 

 
 Ερώτηση: 
 
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τους απολογισμούς των δύο τελευταίων ετών 
καθώς και την τελευταία απόφαση τελών για τον δήμο, προκειμένου να 
συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς.  
 
Απάντηση: 
Επισυνάπτονται  έγγραφα (απολογισμοί – απόφαση τελών ) 

 Ερώτηση: 
 
Άρθρο 1.2. (σελ. 4):  
Στο πεδίο Ταχυδρομική Διεύθυνση αναγράφεται ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ ενώ στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.eprocurement.gov.gr όπου 

έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά η διακήρυξη αναφέρεται ως Τόπος Παράδοσης 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20, ΑΘΗΝΑ. Παρακαλούμε διευκρινίστε τη διεύθυνση 

αλληλογραφίας αναφορικά με τη συγκεκριμένη διακήρυξη. 

Απάντηση: 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, Τ.Κ. 35200 

 
Ερώτηση: 
 
Άρθρο 5.2. (σελ. 55):  
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι προβλέψεις του συγκεκριμένου άρθρου αφορούν 

προμήθειες άλλου τύπου και δεν είναι συμβατές με το αντικείμενο προμήθειας της 

παρούσας διακήρυξης. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ισχύει κάτι διαφορετικό. 

Απάντηση: 

Το συγκεκριμένο άρθρο είναι μέρος πρότυπου διακήρυξης του υπουργείου που 

αφορά τις προμήθειες. Η παρούσα σύμβαση είναι ιδιάζουσα καθώς δεν είναι 

αμιγώς προμήθεια υλικού . Ο λόγος που παρέμεινε στη σύμβαση είναι για να 

διασφαλίσει το Δήμο Λοκρών, ή τον Ανάδοχο σε περίπτωση βεβαιωμένης βλάβης 

μετρητή, την οποία και επιβεβαιώνει η ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση και αν 

έχουν εκδοθεί εσφαλμένα τιμολόγια, οφείλει ο ανάδοχος να εκδώσει νέο ορθό 

τιμολόγιο, ή κα κάνει τον αντίστοιχο συμψηφισμό.  

 
 
 
 



Ερώτηση: 
 

Άρθρο 6.3. (σελ. 59):  

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι προβλέψεις του συγκεκριμένου άρθρου αφορούν 

προμήθειες άλλου τύπου και δεν είναι συμβατές με το αντικείμενο προμήθειας της 

παρούσας διακήρυξης. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ισχύει κάτι διαφορετικό. 

 

Απάντηση: 

Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά μέρος της συμβατικού εντύπου του υπουργείου που 

αφορά τις προμήθειες. Η παρούσα σύμβαση είναι ιδιάζουσα καθώς δεν είναι 

αμιγώς προμήθεια υλικού.  

Ερώτηση: 



Παράρτημα Ι – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (σελ. 69):  
Παρατηρούμε τα κάτωθι:  
• Οι τιμές παγίου, ισχύος και ενέργειας για τους αναφερόμενους τύπους 
τιμολογίων δεν συμπίπτουν με τις τιμές των τιμολογίων της ΔΕΗ όπως αυτά είναι 
κοινοποιημένα στην ιστοσελίδα της  

• Από τον πολλαπλασιασμό (ανά τύπο τιμολογίου) της τιμής ενέργειας επί την 
ποσότητα (KWh), σχεδόν για όλα τα τιμολόγια προκύπτει ποσό μεγαλύτερο ακόμη 
και από αυτό που αναφέρεται στη στήλη «Εκτιμώμενη Συνολική Χρέωση», το οποίο 
λογικά δε θα έπρεπε να συμβαίνει. Η στήλη αυτή περιλαμβάνει όλους τους τύπους 
χρεώσεων του τιμολογίου (ανταγωνιστικές χρεώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, 
λοιπές χρεώσεις και τέλη) δηλ. ποσά μεγαλύτερα από το γινόμενο «τιμή ενέργειας 
επί ποσότητα ενέργειας» που αποτελεί μέρος της «Εκτιμώμενης Συνολικής 
Χρέωσης».  
 
Μπορείτε να διευκρινίσετε την πηγή λήψης των δεδομένων του πίνακα (π.χ. τιμές 

παγίου, ισχύος & ενέργειας, ποσότητες κατανάλωσης και συνολική χρέωση) και να 

γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις όπου και αν απαιτείται; 

Απάντηση: 

Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, έγιναν οι κάτωθι παραδοχές: 
1. Πηγή λήψης των τιμών εκτιμώμενης καταναλισκόμενης ενέργειας, έχουν 

ληφθεί από μέσες τιμές του 2019, ανά μετρητή. (βλέπε επισυναπτόμενο 
έγγραφο).   

2. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα τέλη καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή.  

3. Υπάρχει το δικαίωμα προαίρεσης 100% στη σύμβαση. 
Ο δήμος Λοκρών εκτιμά πως  

1. Οι ποσότητες που δόθηκαν ως «Εκτιμώμενη καταναλισκόμενη ποσότητα 
(KWh)», είναι οι αναμενόμενες του επόμενου έτους.  



2. Η «Τιμή Ενέργειας (€/kWh)» είναι η μέση τιμή που έχει ο δήμος Λοκρών, 
αμιγώς ως τιμή KWh, προ επιπλέον εκπτώσεων που έχουμε από τη ΔΕΗ, λόγω 
μεγάλων καταναλωτών, προ άλλων τύπων χρεώσεων του τιμολογίου 
(ανταγωνιστικές χρεώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, λοιπές χρεώσεις και τέλη) 

3. Η «Εκτιμώμενη Συνολική Χρέωση (€)», αφορά τον προϋπολογισμό του 
συγκεκριμένου έργου ως προς τις αιτούμενες    , προ της δυνατότητας 
προαίρεσης, και όχι την πραγματική ετήσια Εκτιμώμενη συνολική χρέωση. 
Για το λόγο αυτό και δε συμπίπτουν τα γινόμενα.  
 

Ερώτηση: 
 
Παράρτημα ΙΙΙ – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (σελ. 83)  
Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε ότι στη στήλη «Πάγιο» του Προσχεδίου της 

Οικονομικής Προσφοράς οι τιμές έχουν αναγραφεί εκ παραδρομής. 

Απάντηση: 

Καθώς οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα τέλη καθορίζονται από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, η τιμή είναι 

ενδεικτική και θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις.  

 

Ερώτηση: 
 
Άρθρο 2.4.2.4. (σελ. 35)  
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο πεδίο Γραμμή 1 Ηλεκτρισμός - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ και ειδικότερα στην Τιμή Προσφοράς 

επιθυμείτε την καταχώρηση ενός και μόνο ποσού. Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε 

ότι το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων (τιμή 

ενέργειας επί ποσότητα ενέργειας) για όλους τους τύπους τιμολογίων και για όλα 

τα πακέτα, χωρίς να περιλαμβάνεται οτιδήποτε άλλο εντάσσεται στο Συμβατικό 

Τίμημα (Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Λοιπές Χρεώσεις υπέρ Τρίτων, Φ.Π.Α.). 

Απάντηση: 

Στο σύστημα δίνεται η δυνατότητα μόνο μίας τιμής το οποίο γνωρίζουμε πως δε 

μπορούμε να στηριχθούμε για να  έχουμε ορθή κρίση ως προς τη συμφερότερη σε 

εμάς προσφορά. Για το λόγω αυτό θεωρούμε σκόπιμο στην αντίστοιχη θέση να 

δοθεί η τιμή που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο για την προμήθεια 

6.070.200    . Ήτοι:   

 



           
 

   
              

 
   

      

              
 

   
                 

 
   

        

         
 

   
               

 
   

       

 

       
 

   
               

 
   

      

            
 

   
                

 
   

        

          
 

   
             

 
   

       

 

Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει ως το άθροισμα των 

γινομένων (τιμή ενέργειας επί ποσότητα ενέργειας) για όλους τους τύπους 

τιμολογίων και για όλα τα πακέτα, χωρίς να περιλαμβάνεται οτιδήποτε άλλο 

εντάσσεται στο Συμβατικό Τίμημα (Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Λοιπές Χρεώσεις υπέρ 

Τρίτων, Φ.Π.Α.).  

Για να εισάγουμε τα πάγια, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κ.τ.λ. Πολλαπλασιάζουμε 

(x2), ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του διαγωνισμού ως προς το ζητούμενο ποσό. 

Χωρίς όμως να δεσμεύει αμφότερους (Δήμο Λοκρών και υποψήφιους αναδόχους), 

αφού οι ακριβείς τιμές θα καθορισθούν από τη νομοθεσία. 

Ερώτηση: 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) - Μέρος IV (σελ. 21): 

Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε ότι η επιλογή «Ναι» ως απάντηση στο σημείο (α) 

καλύπτει και τις περιπτώσεις Προκαταρτικής απόδειξης των κριτηρίων επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.7 της Διακήρυξης. 

Απάντηση: 

Ναι τα καλύπτει 

 

Ερώτηση: 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Λήξη – Μέρος V (σελ. 22): 

Στο Άρθρο 1.3 (σελ. 5) της διακήρυξης και ειδικότερα στο «Είδος διαδικασίας» 

αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του Άρθρου 

27 του ν.4412/16. Παρόλα αυτά στο Μέρος V του εγγράφου ΕΕΕΣ οι διαδικασίες 

που περιγράφονται δε συμπεριλαμβάνονται στα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 27. 

Παρακαλώ διευκρινίστε τι αφορά το Μέρος V και τι ακριβώς επιθυμείτε να 

συμπληρωθεί. 

 



Απάντηση: 

Η απάντησή σας είναι θέμα επιλογής. 

 

Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

περιγράφεται η Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής προσφορών και η Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η 

ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, η οποία απαιτείται να αναγράφεται και στην 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5.  

Απάντηση: 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ήτοι: 09-06-2020 και 

ώρα 17:00 πρέπει να αναγράφεται στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 

Ερώτηση: 
 

Στο άρθρο 1.7 της εν λόγω διακήρυξης, σχετικά με τα Έξοδα δημοσιεύσεων, 

αναφέρεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό 

τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται αναλογικά, σε κάθε περίπτωση, 

από τους προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι. Παρακαλώ όπως 

διευκρινίσετε το ύψος των συγκεκριμένων εξόδων.  

 

Απάντηση: 

Ενδεικτικό κόστος δημοσιεύσεων 500 έως 1000 € 

Ερώτηση: 

 
  
Στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς επίσης και στο άρθρο 

2.2.9.2.Β.4.β αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να 

διαθέτουν αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο συναλλαγών του λειτουργού της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε). Δεδομένου ότι ο ΔΑΠΕΕΠ είναι ο 

διαχειριστής ΑΠΕ, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό εγγραφής στο μητρώο συναλλαγών του 

λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – ΛΑΓΗΕ Α.Ε.  

 

Απάντηση: 

Επιβεβαιώνεται 



Ερώτηση: 

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2.Β.1.ε της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας 

καλείται να υποβάλει δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών εφόσον είναι 

ανώνυμη εταιρεία. Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά την ονομαστικοποίηση μετοχών 

εταιρειών που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες με οικονομικό 

αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του 1.000.000,00€. Παρακαλούμε όπως 

διευκρινιστεί αν η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά και τη συγκεκριμένη 

διαγωνιστική διαδικασία ή περιγράφεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη εκ 

παραδρομής.  

 
Απάντηση: 

Η απαίτηση δεν γράφτηκε εκ παραδρομής αλλά ζητείται, εξάλλου υπάρχει 

προαίρεση 100%. 

Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 2.3.1 αναφέρεται ότι «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα ξεχωριστά». Επίσης στο 

άρθρο 2.4.1. περιγράφεται ότι οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για ένα ή περισσότερα πακέτα 

ξεχωριστά, για μία ή περισσότερες ομάδες. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί τι 

ορίζεται ως ομάδα.  

Επιπλέον στο άρθρο 2.2.2 αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση υποβολή προσφοράς ενός 

ή περισσότερων πακέτων της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται…».  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μία προσφορά 

για το σύνολο των πακέτων (Δήμος και Νομικά Πρόσωπα). 

Απάντηση: 

Επιβεβαιώνεται 

 

Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 2.4.4 αναφέρεται ότι ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις 

οποίες η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο έλεγχος της οικονομικής 

προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα με βάση τον προϋπολογισμό θα γίνει για το 

σύνολο της προσφοράς η οποία αφορά το σύνολο της προμήθειας στον Δήμο και τα 

Νομικά του Πρόσωπα.  



Απάντηση: 

Επιβεβαιώνεται ότι ο έλεγχος της οικονομικής προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα 

με βάση τον προϋπολογισμό θα γίνει για το σύνολο της προσφοράς του 

Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 2.3.1 αναφέρεται ότι «Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.». Επειδή ο όρος της 

αναφερόμενης τιμής δεν είναι σαφής, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η 

αξιολόγηση θα γίνει επί του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα της 

εκτιμώμενης συνολικής χρέωσης (γινόμενο της προσφερόμενης τιμής και της 

Εκτιμώμενης Καταναλισκόμενης Ποσότητας) για κάθε είδος τιμολογίου (Γ1, Γ21, 

κ.ο.κ.), αποκλειστικά για τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, όπως αυτό θα προκύπτει από 

την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων.  

 

Απάντηση: 

Στο σύστημα δίνεται η δυνατότητα μόνο μίας τιμής το οποίο γνωρίζουμε πως δε 

μπορούμε να στηριχθούμε για να  έχουμε ορθή κρίση ως προς τη συμφερότερη σε 

εμάς προσφορά. Για το λόγω αυτό θεωρούμε σκόπιμο στην αντίστοιχη θέση να 

δοθεί η τιμή που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο για την προμήθεια 

6.070.200    . Ήτοι:   

 

 

           
 

   
              

 
   

      

              
 

   
                 

 
   

        

         
 

   
               

 
   

       

 

       
 

   
               

 
   

      

            
 

   
                

 
   

        

          
 

   
             

 
   

       

 

 

Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει ως το άθροισμα των 

γινομένων (τιμή ενέργειας επί ποσότητα ενέργειας) για όλους τους τύπους 

τιμολογίων και για όλα τα πακέτα, χωρίς να περιλαμβάνεται οτιδήποτε άλλο 



εντάσσεται στο Συμβατικό Τίμημα (Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Λοιπές Χρεώσεις υπέρ 

Τρίτων, Φ.Π.Α.). 

Για να εισάγουμε τα πάγια, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κ.τ.λ. Πολλαπλασιάζουμε 

(x2), ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του διαγωνισμού ως προς το ζητούμενο ποσό. 

Χωρίς όμως να δεσμεύει αμφότερους (Δήμο Λοκρών και υποψήφιους αναδόχους), 

αφού οι ακριβείς τιμές θα καθορισθούν από τη νομοθεσία 

 
Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 2.4.4 αναφέρεται ότι τα αναφερόμενα ποσά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ, 

στη στήλη υπό τον τίτλο «ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ» περιλαμβάνουν το 

συνολικό πληρωτέο ποσό για όλες τις κατηγορίες χρεώσεων, ήτοι (α) την ετήσια 

χρέωση προμήθειας ρεύματος (ανταγωνιστικές χρεώσεις) συν (β) την ετήσια 

δαπάνη ρυθμιζόμενων χρεώσεων περιλαμβανομένου την ετήσια δαπάνη λοιπών 

χρεώσεων υπέρ τρίτων συν (γ) το ΦΠΑ. Επίσης στο άρθρο 2.4.5 περιγράφεται ότι 

συμπληρώνονται τιμές προσφοράς για πεδία του εντύπου οικονομικής προσφοράς 

τα οποία δεν είναι «ρυθμιζόμενες χρεώσεις», καθώς για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις 

και τέλη που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο 

τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή που είναι οι ίδιες για τις δεδομένες ποσότητες 

κάθε τμήματος για όλους τους παρόχους, διατηρούνται οι προσυμπληρωμένες 

τιμές. Παρακαλούμε όπως προσδιοριστεί ποιες είναι οι προσυμπληρωμένες τιμές 

για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τέλη και σε ποιο σημείο αποτυπώνονται στο 

υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ακόμη, 

παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια είναι τα πεδία που καλούνται να 

συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς στο σχετικό υπόδειγμα, καθώς η στήλη 

Εκτιμώμενη Συνολική Χρέωση, η οποία ταυτίζεται με τη στήλη με τίτλο Εκτιμώμενο 

Ετήσιο Κόστος, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ρυθμιζόμενες και λοιπές 

χρεώσεις.  

Επίσης, προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική Χρέωση Ισχύος σε € για κάθε 

τιμολόγιο, χρειάζονται στοιχεία για την Ισχύ (Αιχμή) κάθε παροχής σε kW. Σε 

διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι οι οικονομικοί 

φορείς δεν συμπληρώνουν τη στήλη Τιμή Ισχύος (€/kW/μήνα) του υποδείγματος 

της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

Με βάση και τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν στο υπόδειγμα της 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ η στήλη Εκτιμώμενη Συνολική 

Χρέωση για κάθε είδος τιμολογίου (Γ1, Γ21 κ.ο.κ.) προκύπτει από το γινόμενο των 

ανταγωνιστικών χρεώσεων και της Εκτιμώμενης Καταναλισκόμενης Ποσότητας. 

 

 

 

 

 



Απάντηση: 

Καλείστε να συμπληρώσετε την «Τιμή Ενέργειας (€/kWh)» για κάθε μετρητή και για 
τον Μετρητή Μέσης Τάσης (ΒΓΕ) Συμπληρώνετε επιπλέον την «Τιμή Ισχύος 
(€/kW/μήνα)» 
 
Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, έγιναν οι κάτωθι παραδοχές: 

1. Πηγή λήψης των τιμών εκτιμώμενης καταναλισκόμενης ενέργειας, έχουν 
ληφθεί από μέσες τιμές του 2019, ανά μετρητή. (βλέπε επισυναπτόμενο 
έγγραφο).   

2. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα τέλη καθορίζονται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή.  

3. Υπάρχει το δικαίωμα προαίρεσης 100% στη σύμβαση. 
Ο δήμος Λοκρών εκτιμά πως  

1. Οι ποσότητες που δόθηκαν ως «Εκτιμώμενη καταναλισκόμενη ποσότητα 
(KWh)», είναι οι αναμενόμενες του επόμενου έτους.  

2. Η  «Τιμή Ενέργειας (€/kWh)» είναι η μέση τιμή που έχει ο δήμος Λοκρών, 
αμιγώς ως τιμή KWh, προ επιπλέον εκπτώσεων που έχουμε από τη ΔΕΗ, λόγω 
μεγάλων καταναλωτών, προ άλλων τύπων χρεώσεων του τιμολογίου 
(ανταγωνιστικές χρεώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, λοιπές χρεώσεις και τέλη) 

3. Η «Εκτιμώμενη Συνολική Χρέωση (€)», αφορά τον προϋπολογισμό του 
συγκεκριμένου έργου, προ της δυνατότητας προαίρεσης, και όχι την 
πραγματική ετήσια Εκτιμώμενη συνολική χρέωση. Για το λόγο αυτό και δε 
συμπίπτουν τα γινόμενα.  
 

Τα στοιχεία για την ισχύ δίνονται σε επισυναπτόμενο έγγραφο 
 
 
Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 2.4.4 αναφέρεται ότι η οικονομική προσφορά συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Επίσης 

αναφέρεται ότι ο Οικονομικός Φορέας θα συμπληρώσει στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την τελική προσφερόμενη τιμή (ανταγωνιστικές χρεώσεις). 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσό που περιγράφεται 

στο πεδίο «Σύνολο Χρεώσεων» που υπάρχει στη στήλη «Εκτιμώμενη Συνολική 

Χρέωση», όπως αυτό περιγράφεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος ΙΙΙ και προκύπτει για τις προσφερόμενες τιμές (μόνο ανταγωνιστικές 

χρεώσεις) ανά είδος τιμολογίου για το αρχικό έτος της σύμβασης (χωρίς το 

δικαίωμα προαίρεσης).  

 

 

 

 



Απάντηση: 

Στο σύστημα δίνεται η δυνατότητα μόνο μίας τιμής το οποίο γνωρίζουμε πως δε 

μπορούμε να στηριχθούμε για να  έχουμε ορθή κρίση ως προς τη συμφερότερη σε 

εμάς προσφορά. Για το λόγω αυτό θεωρούμε σκόπιμο στην αντίστοιχη θέση να 

δοθεί η τιμή που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο για την προμήθεια 

6.070.200    . Ήτοι:   

 

           
 

   
              

 
   

      

              
 

   
                 

 
   

        

         
 

   
               

 
   

       

 

       
 

   
               

 
   

      

            
 

   
                

 
   

        

          
 

   
             

 
   

       

 

 

Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει ως το άθροισμα των 

γινομένων (τιμή ενέργειας επί ποσότητα ενέργειας) για όλους τους τύπους 

τιμολογίων και για όλα τα πακέτα, χωρίς να περιλαμβάνεται οτιδήποτε άλλο 

εντάσσεται στο Συμβατικό Τίμημα (Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Λοιπές Χρεώσεις υπέρ 

Τρίτων, Φ.Π.Α.). 

 

Για να εισάγουμε τα πάγια, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κ.τ.λ. Πολλαπλασιάζουμε 

(x2), ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του διαγωνισμού ως προς το ζητούμενο ποσό. 

Χωρίς όμως να δεσμεύει αμφότερους (Δήμο Λοκρών και υποψήφιους αναδόχους), 

αφού οι ακριβής τιμές θα καθορισθούν από τη νομοθεσία 

 

Ερώτηση: 

 
Στο Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Παραρτήματος Ι αναφέρεται ότι στο εκτιμώμενο 

ετήσιο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται ΦΠΑ και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 

Ωστόσο στον πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, το γινόμενο μόνο της Τιμής 

Ενέργειας €/kWh και Εκτιμώμενης Καταναλισκόμενης Ποσότητας kWh ξεπερνά τον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό για τις τέσσερις από τις έξι περιπτώσεις τιμολογίων (Γ21, 



ΑΓΡΟΤ, ΦΟΠ και ΒΓΕ). Παρακαλώ όπως τοποθετηθείτε επί του γεγονότος και όπως 

μας παράσχετε τις δέουσες διευκρινίσεις.  

Απάντηση: 
 
Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, έγιναν οι κάτωθι παραδοχές: 
1. Πηγή λήψης των τιμών εκτιμώμενης καταναλισκόμενης ενέργειας, έχουν 

ληφθεί από μέσες τιμές του 2019, ανά μετρητή. (βλέπε επισυναπτόμενο 
έγγραφο).   

2. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα τέλη καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προμηθευτή.  

3. Υπάρχει το δικαίωμα προαίρεσης 100% στη σύμβαση. 
Ο δήμος Λοκρών εκτιμά πως  
1. Οι ποσότητες που δόθηκαν ως «Εκτιμώμενη καταναλισκόμενη ποσότητα 

(KWh)», είναι οι αναμενόμενες του επόμενου έτους.  
2. Η  «Τιμή Ενέργειας (€/kWh)» είναι η μέση τιμή που έχει ο δήμος Λοκρών, 

αμιγώς ως τιμή KWh, προ επιπλέον εκπτώσεων που έχουμε από τη ΔΕΗ, λόγω 
μεγάλων καταναλωτών, προ άλλων τύπων χρεώσεων του τιμολογίου 
(ανταγωνιστικές χρεώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, λοιπές χρεώσεις και τέλη) 

3. Η «Εκτιμώμενη Συνολική Χρέωση (€)», αφορά τον προϋπολογισμό του 
συγκεκριμένου έργου, προ της δυνατότητας προαίρεσης, και όχι την 
πραγματική ετήσια Εκτιμώμενη συνολική χρέωση. Για το λόγο αυτό και δε 
συμπίπτουν τα γινόμενα.  

 
Ερώτηση: 

 

Στην Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος Ι αναφέρεται ότι η προϋπολογισθείσα 

ετήσια δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα του Δήμου Λοκρών – Πακέτο 1 είναι 

966.000,00€. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν ο συγκεκριμένος 

προϋπολογισμός αφορά μόνο το Πακέτο 1 – Δήμο Λοκρών ή το σύνολο της 

προμήθειας για τον Δήμο Λοκρών και τα Νομικά Πρόσωπα (Πακέτα 1,2,3 και 4).  

 

Απάντηση: 
 
Αφορά το Σύνολο των χρεώσεων του Δήμου Λοκρών και των Νομικών Προσώπων 
του (Πακέτα 1,2,3 και 4). 
 
Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι - 3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, περιγράφεται ότι σε 

περίπτωση μονίμου βλάβης του Μετρητή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να 

μεριμνήσει δια την άμεση αντικατάσταση του Μετρητή. Δεδομένου ότι σύμφωνα με 

τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο 

Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την 

εγκατάσταση, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και αντικατάστασης επιμέρους 



στοιχείων της μετρητικής διάταξης, περιλαμβανομένου του Μετρητή, παρακαλούμε 

όπως επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν αφορά την προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας κι επομένως οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να λάβουν 

υπόψη τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.  

Απάντηση: 
 
Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά μέρος της συμβατικού εντύπου του υπουργείου που 
αφορά τις προμήθειες. Η παρούσα σύμβαση είναι ιδιάζουσα καθώς δεν είναι 
αμιγώς προμήθεια υλικού. Ο λόγος που παρέμεινε στη σύμβαση είναι για να 
διασφαλίσει το Δήμο Λοκρών, ή τον Ανάδοχο σε περίπτωση βεβαιωμένης βλάβης 
μετρητή, την οποία και επιβεβαιώνει η ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση και αν 
έχουν εκδοθεί εσφαλμένα τιμολόγια, οφείλει ο ανάδοχος να εκδώσει νέο ορθό 
τιμολόγιο, ή κάνει τον αντίστοιχο συμψηφισμό 
 
Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι - 3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, αναφέρεται ότι 

κατά την παραλαβή του ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρμόδιες επιτροπές, 

διενεργείται ποσοτικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται με τη δειγματοληπτική 

καταμέτρηση των μετρητών του Δήμου και το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 

βαρύνει τον ανάδοχο. Παρακαλούμε όπως σημειωθεί ότι ο έλεγχος των μετρητών 

ηλεκτρικής ενέργειας και η καταγραφή των ενδείξεών τους είναι αρμοδιότητα του 

Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Οι σχετικές ενδείξεις κατανάλωσης 

αποστέλλονται από τον Διαχειριστή στον Προμηθευτή, βάσει των οποίων 

εκδίδονται τα σχετικά τιμολόγια. Συνεπώς παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η 

συγκεκριμένη απαίτηση δεν αφορά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κι 

επομένως οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να λάβουν υπόψη τη συγκεκριμένη 

πρόβλεψη.  

Απάντηση: 
 
Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά μέρος της συμβατικού εντύπου του υπουργείου που 
αφορά τις προμήθειες. Η παρούσα σύμβαση είναι ιδιάζουσα καθώς δεν είναι 
αμιγώς προμήθεια υλικού. Ο λόγος που παρέμεινε στη σύμβαση είναι για να 
διασφαλίσει το Δήμο Λοκρών, ή τον Ανάδοχο σε περίπτωση βεβαιωμένης βλάβης 
μετρητή, την οποία και επιβεβαιώνει η ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση και αν 
έχουν εκδοθεί εσφαλμένα τιμολόγια, οφείλει ο ανάδοχος να εκδώσει νέο ορθό 
τιμολόγιο, ή κα κάνει τον αντίστοιχο συμψηφισμό 
 
Ερώτηση: 

 
Στο άρθρο 7 του Παραρτήματος Ι - 3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ αναφέρεται ότι η 

πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών καθώς και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 200 παρ 4 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο άρθρο 



του νόμου περιγράφονται δικαιολογητικά, τα οποία δεν δύναται να υποβληθούν 

στα πλαίσια της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αποδεικτικό εισαγωγής του 

υλικού στην αποθήκη του φορέα). Για την πληρωμή τιμολογίων προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιους φορείς, ενδεικτικά χρησιμοποιούνται ως 

δικαιολογητικά το τιμολόγιο του προμηθευτή, πιστοποιητικό φορολογικής 

ενημερότητας και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Παρακαλούμε όπως 

προσδιοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν για την 

εξόφληση του τιμολογίου.  

 

Απάντηση: 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

 Καταστατικό Εταιρείας 
 
 
Ερώτηση: 
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την προθεσμία πληρωμής που θα αναγράφεται 

στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδει ο ανάδοχος προμηθευτής. 

(Πόσες ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η 

οφειλή).  

Απάντηση: 
26 ημέρες 
 
Ερώτηση: 

 
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση προς τους οικονομικούς φορείς των μηνιαίων 

καταναλώσεων των παροχών Μέσης Τάσης (Τιμολόγιο ΒΓΕ), προκειμένου να είναι 

εφικτός ο καλύτερος δυνατός και πιο ακριβής προσδιορισμός του κόστους 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής 

οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των παροχών του Δήμου Λοκρών και των 

Νομικών του Προσώπων.  

Απάντηση: 
 
Βλέπε επισυναπτόμενο έντυπο όπου αναφέρεται η ετήσια κατανάλωση του Δήμου 
Λοκρών 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
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