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Στα πλαίσια της με αριθμ.1732/20 Διακήρυξης (α/α συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ 104900) του ανοικτού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ με ΑΔΑΜ: 

21PROC007981082/05-01-21 δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 

 

  

 

Α’ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού της Χρέωσης Προμήθειας σύμφωνα με την με 

αριθμ.723/21-12-2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο υπολογισμός 

για την Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ)   

γίνεται: 

 Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = ΤΤFm + Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) 

Όπου : 

ΤΤFm = η τιμή που ανακοινώνεται στη στήλη « Heren Monthly Indices” του ICIS “ European Spot 

Gas Market” την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα παραδόσεων (m) 

, για τον μήνα παραδόσεων (m)  και για τον δείκτη TTF. 

 

Η τιμή ΤΤFm του Ιανουαρίου 2021 είναι 0,01634€/ kwh  και η οποία ορίζεται και για τις ανάγκες 

του παρόντος διαγωνισμού ώστε να υπάρχει σύγκριση των οικονομικών προσφορών ως προς 

ΤΤFm. 

Αντί  του: 

Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) = ΟΜΤΕ + ΜΧΕ + Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) 
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Η Χρέωση Προμήθειας εκφράζεται σε €/kwh, είναι πληρωτέα για κάθε kwh φυσικού αερίου που 

παραδίδεται και υπολογίζεται για κάθε Μήνα του Τριμήνου του Συμβατικού Έτους 

Το ΟΜΤΕ είναι η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας Δημοπρασίας του συμβατικού 

έτους (σε USD/KWh) για το αντίστοιχο Τρίμηνο (πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ όπως 

αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ http:// www.depa.gr 

Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών 

προσφορών ορίζεται η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο 

006 για ποσότητες φυσικού αερίου για το 1ο τρίμηνο του 2020. 

Η ΜΧΕ είναι η Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας (σε USD/KWh) για το αντίστοιχο Τρίμηνο (πρώτο, 

δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ όπως αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ 

http:// www.depa.gr 

Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών 

προσφορών ορίζεται η Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας της ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο 006 για 

ποσότητες φυσικού αερίου για το 1ο τρίμηνο του 2020. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΤΑΙ πως το παραπάνω δεν επηρεάζει τον τρόπο μειοδοσίας:  

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο 

άθροισμα (Α) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) 

εκφραζόμενο σε €/kwh, το οποίο αναλύεται στον παρακάτω τύπο:  

Α= ΧΜ + ΠΚ όπου: 

Η Χρέωση Μεταφοράς (ΧΜ) εκφράζεται σε €/kwh και είναι σταθερή για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και την τυχόν παράτασης αυτής. Θα υπολογιστεί από τον προσφέροντα οικονομικό 

φορέα σύμφωνα με το ενδεικτικό (μη δεσμευτικό) προφίλ κατανάλωσης της Αναθέτουσας Αρχής 

όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική μελέτη της ανάθεσης και επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι 

της παρούσης. 

Το Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) εκφράζεται σε €/kwh και είναι σταθερή για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και την τυχόν παράτασης αυτής. Περιλαμβάνει το λειτουργικό, το διαχειριστικό και 

χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης τη δραστηριότητας εμπορίας όπως επίσης και το καθαρό 

εμπορικό περιθώριο του αναδόχου και αποτελεί μια παράμετρο της Χρέωσης Προμήθειας (ΧΠ) 

Το συμβατικό τίμημα ήτοι η μηνιαία τιμολόγηση θα προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 

όπως αναφέρεται παρακάτω: 

Συμβατικό Τίμημα: Χρέωση της Προμήθειας (ΧΠ) * Ποσότητα Κατανάλωσης (Q) + Χρέωση 

Μεταφοράς * Ποσότητα Κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (ΧΔ) 

 
 
 
  



Β’ ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με το Ν 4412/16 στο  Άρθρο 208  Παραλαβή υλικών αναγράφεται:  
… 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο 
ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
α) Με μακροσκοπική εξέταση. 
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ) Με πρακτική δοκιμασία. 
 
Στη διακήρυξη στο  κεφαλαιο 6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
Αναγράφεται μεταξύ άλλων :  
 
Ο ποιοτικός έλεγχος  θα γίνεται με την προσκόμιση από τον ανάδοχο βεβαίωσης/πιστοποίησης 
του παραληφθέντος φυσικού αερίου, εφόσον ζητηθεί. 
 
Είναι σαφές ότι είναι στη  διακριτική ευχέρεια ( .. εφόσον ζητηθεί) και επειδή είναι γνωστό ότι 
δεν εξαρτάται από τον πάροχο αλλά από την ΔΕΣΦΑ γι ‘ αυτό υπάρχει το διαζευκτικό 
βεβαίωσης/πιστοποίησης.  
 
Όμως δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της παρούσας φάσης αλλά σύμφωνα με το άρθρο 208 
αποτελεί στοιχείο της σύμβασης. 
 
 
 
  

Ε.  Δ. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τεχν. Υπηρεσιών 
Πολεοδομίας- Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

 
 

Φωτέα Αικατερίνη 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός με A’ βαθμό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ :  

1. Χρονολογικό  Αρχείο  
2. Αρχείο ΔΤΥ 
3. Τμήμα  Μελετών – Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών / Φάκελος  Μελέτης 
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