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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της 20992/05-06-2018 Διακήρυξης για την «προμήθεια ηλεκτρικού 

ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών Προσώπων του». 
 

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 20992/05-06-2018 Διακήρυξη και σε απάντηση συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινήσεων που ζητήθηκαν με αιτήματα που υποβλήθηκαν προς το Δήμο 
Τρικκαίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σας διευκρινίζουμε τα εξής: 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  1: 

Στην ενότητα 1.4 υπό τον τίτλο «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης», ο πίνακας που συνοψίζει τα μεγέθη του προϋπολογισμού αναγράφει πιθανά 

δυσανάλογη δέσμευση ποσών μεταξύ των ετών 2018 και 2019, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και τον πιθανό χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση 

έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης π.χ. το Δεκέμβριο, πρόκειται να μετατεθούν ποσά που έχουν 

δεσμευτεί στους αντίστοιχους ΚΑ από το 2018 στο 2019, καθώς και ποσά για το δικαίωμα 

προαίρεσης να μετατεθούν για το 2020; 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1:  
Σε περίπτωση μη υλοποίησης της προμήθειας κατά το έτος οικονομικό 2018, οι πιστώσεις 
μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο επόμενο οικονομικό έτος.  
Το άρθρο 1.4 της αρχικής διακήρυξης έχει τροποποιηθεί και συμπεριλαμβάνεται στην 
τροποποιημένη διακήρυξη. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  2: 

Στο παράρτημα Ι, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ», στον συνοπτικό πίνακα της σελ. 3 που αναλύει την 

αξία ανά είδος τιμολογίου ρεύματος (Πακέτο 1 / Ομάδα Α), θα χρειαστούν οι παρακάτω 

διευκρινίσεις: 

Τα αναφερόμενα ποσά στη στήλη υπό τον τίτλο «ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ» περιλαμβάνουν το συνολικό 

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

ρεύματος συν (β) την ετήσια δαπάνη ρυθμιζόμενων χρεώσεων συν (γ) την ετήσια δαπάνη λοιπών 

χρεώσεων υπέρ τρίτων; 

• Τα ποσά που αφορούν Δημοτικά Τέλη (ΔΤ), Δημοτικούς Φόρους (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας (ΤΑΠ) - περιλαμβάνονται στις λοιπές χρεώσεις υπέρ τρίτων - εισπράττονται από 

δημότες / επιχειρήσεις / κτλ. από όλους τους προμηθευτές ρεύματος (ΔΕΗ, Protergia, κτλ.) 

για λογαριασμό του Δήμου και αποδίδονται σε αυτόν. Ειδικότερα, τα ποσά ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ που 

εισπράττει η ΔΕΗ σήμερα, η συνήθης πρακτική είναι να συμψηφίζονται στα τιμολόγια 

ρεύματος του Δήμου λόγω της ταυτόχρονης ιδιότητας της ΔΕΗ ως προμηθευτή ρεύματος. 

Έχει προβλεφθεί, κατά τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ότι σε περίπτωση 

αλλαγής προμηθευτή, οι εισπράξεις ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ της ΔΕΗ δεν θα συμψηφίζονται πλέον στα 

τιμολόγια ρεύματος (κάτι που επηρεάζει σημαντικά το συνολικό ετήσιο κονδύλι), αλλά θα 

αποτελούν έσοδο του Δήμου που θα εισπράττεται ξεχωριστά, όπως σήμερα εισπράττονται 



τα ποσά ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ από τρίτους προμηθευτές όπως ……..; 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2:  

Τα αναφερόμενα ποσά στη στήλη υπό τον τίτλο «ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ» περιλαμβάνουν το συνολικό 

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

ρεύματος συν (β) την ετήσια δαπάνη ρυθμιζόμενων χρεώσεων συν (γ) την ετήσια δαπάνη λοιπών 

χρεώσεων υπέρ τρίτων καθώς το ΦΠΑ. 

Για τα δημοτικά κτίρια δεν γίνονται πληρωμές για Δημοτικά Τέλη (ΔΤ), Δημοτικούς Φόρους (ΔΦ) και 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με το άρθρο 276 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 53 

του Ν.4021/2011. 
Τέλος στο «ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ» που είναι το συνολικό πληρωτέο ποσό δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν 
συμψηφίσεις από τις εισπράξεις ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ της ΔΕΗ, οι οποίες εισπράξεις θα αποδίδονται στο 
Δήμο από τη ΔΕΗ ή από τρίτους προμηθευτές. 
Βλ. άρθρο 2.4.4 και Παράρτημα Ι- Μελέτη της τροποποιημένης διακήρυξη. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  3: 

Στην παράγραφο 2.2.5 (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια - σελ. 16), ο μέσος κύκλος 

εργασιών εξειδικεύεται ανά αντικείμενο προμήθειας / ομάδα (Ηλεκτρικό Ρεύμα / Φυσικό Αέριο); 

Δηλ. για να υποβάλλει φάκελο ένας οικονομικός φορέας και για τα δυο αντικείμενα / ομάδες, 

απαιτείται να έχει ειδικό μέσο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ανά ομάδα, ο οποίος 

να υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισμού της ομάδας; 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3 :  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  τουλάχιστον μεγαλύτερο από το 100% του 
προϋπολογισμού της/των υπό ανάθεσης ομάδας/ομάδων. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, είναι μεγαλύτερος 
από το 100% του προϋπολογισμού της/των υπό ανάθεσης ομάδας/ομάδων (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διευκρινίζεται ότι το 100% του προϋπολογισμού, για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο 
υποψήφιος, συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή 
ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 
Παράδειγμα αν κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά για το πακέτο 2/ομάδα Α (ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ηλεκτρικό ρεύμα) με προϋπολογισμό 78.567,00€ ο 
μέσος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  ή του χρονικού 
διαστήματος  που δραστηριοποιείται (αν δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα), θα 
είναι τουλάχιστον μεγαλύτερο από 78.567,00€.  
Αν κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά για το πακέτο 2/ομάδα Α (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ηλεκτρικό ρεύμα) με προϋπολογισμό 78.567,00€ και το πακέτο 
3/Ομάδα Β (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/Φυσικό Αέριο) με 
προϋπολογισμό 31.700,00€, ο μέσος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων  ή του χρονικού διαστήματος  που δραστηριοποιείται (αν δραστηριοποιείται για μικρότερο 
χρονικό διάστημα), θα είναι τουλάχιστον μεγαλύτερο από 110.267,00€. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
Στην παράγραφο 2.2.7 (Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
- σελ. 17), αναφέρεται ως Πρότυπο Υγιεινής και Ασφάλειας το ISO 22000, το οποίο όμως αφορά 



στην ασφάλεια τροφίμων. Μήπως η συγκεκριμένη προϋπόθεση τέθηκε εκ παραδρομής, στη θέση 
του OHSAS 18001:2007, το οποίο αφορά στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία; 
 Αντίστοιχα, στην ίδια παράγραφο, αναφέρεται ως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης το OHSAS 
18001:2007. Μήπως η συγκεκριμένη προϋπόθεση τέθηκε εκ παραδρομής, στη θέση του ISO 14001, 
το οποίο αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση; 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4:  
Σύμφωνα με την 519/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε  τροποποίηση της διακήρυξης με 
απαλοιφή των απαιτήσεων πιστοποιητικών   Υγιεινής και ασφάλειας ISO 22000 ή άλλο ισοδύναμο 
καθώς  Περιβαλλοντικής διαχείρισης OHSAS 18001:2007 ή άλλο ισοδύναμο από τις Ομάδες Α και Β. 
Βλ. άρθρα 2.2.6 και 2.2.9.2 της τροποποιημένης διακήρυξης. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
Στο άρθρο 2, στην παράγραφο 2.2.6 αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος 
στο διαγωνισμό για την ομάδα Β που αφορά την προμήθεια Φυσικού Αερίου θα πρέπει να 
διαθέτουν μεταξύ άλλων και Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου. Όπως αναφέρεται ρητώς στον 
Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 1969/Β/01.06.2018), για τη δραστηριότητα της 
προμήθειας φυσικού αερίου απαιτείται η κατοχή Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Η κατοχή 
Άδειας Διανομής είναι προϋπόθεση για τη δραστηριότητα της Διανομής φυσικού αερίου που δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη απαίτηση πρέπει να 
εκλείψει από το κείμενο της διακήρυξης. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  5:  
Σύμφωνα με την 519/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε τροποποίηση της διακήρυξης με 
απαλοιφή της απαίτησης για άδεια διανομής φυσικού αερίου. 
Βλ. άρθρα 2.2.6 και 2.2.9.2 της τροποποιημένης διακήρυξης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
Στο άρθρο 2, στην παράγραφο 2.4.4 αναφέρεται: 

«Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από το Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών στο Δήμο» 

ενώ στη συνέχεια αναφέρεται: 

«Συμπληρώνονται τιμές προσφοράς για πεδία του εντύπου οικονομικής προσφοράς τα οποία δεν 
είναι ''ρυθμιζόμενες χρεώσεις''.» 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά τόσο του φυσικού αερίου όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας 
στις εγκαταστάσεις του Δήμου αποτελεί υπηρεσία που παρέχεται από τους αρμόδιους διαχειριστές 
και αποζημιώνεται μέσω ρυθμιζόμενων χρεώσεων, προκύπτει ανάγκη διευκρίνισης αν τελικά στην 
προσφερόμενη τιμή θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να συμπεριλάβουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις 
διανομής και μεταφοράς ή όχι. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  6:  
Βλ. άρθρο 2.4.4  της τροποποιημένης διακήρυξης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7: 
Στο άρθρο 2 στην παράγραφο 2.4.4 αναφέρεται ότι η τιμή των προς προμήθεια υλικών θα δίνεται σε 

ευρώ ανά μονάδα. Ωστόσο στο παράρτημα ΙΙΙ, στους πίνακες οικονομικής προσφοράς που 
αφορούν τα πακέτα της ομάδας Β, δεν υπάρχει το απαραίτητο πεδίο ώστε να συμπληρωθεί τιμή 
μονάδας (ευρώ ανά μονάδα) παρά μόνο πεδίο για το Εκτιμώμενο Ετήσιο Συνολικό Κόστος. 



Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είναι επαρκές να για τα συγκεκριμένα πακέτα να δηλώσουμε μόνο το 
Εκτιμώμενο Ετήσιο Συνολικό Κόστος. 
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 7:  
Βλ. άρθρο 2.4.4  της τροποποιημένης διακήρυξης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8: 
Στο άρθρο 2 στην παράγραφο 2.4.4 αναφέρεται ότι «οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη 

της διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τη εξάρτηση της 
τιμής του καυσίμου από τις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών καθώς και από τις μεταβολές της 
ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετούσε το συμφέρον του Δήμου η 
προσφερόμενη τιμή για τη προμήθεια φυσικού αερίου να προκύπτει ως το άθροισμα μιας κοινής για 
όλους τους συμμετέχοντες, δημοσιευθείσας τιμής αναφοράς (οριστική μοναδιαία τιμή εκκίνησης 
δημοπρασίας ΔΕΠΑ) και του περιθωρίου κέρδους κάθε προμηθευτή με την αξιολόγηση να γίνεται σε 
επίπεδο περιθωρίου κέρδους. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι εξασφαλίζει στην αναθέτουσα 
αρχή χαμηλότερα κόστη για την προμήθεια φυσικού αερίου και έχει ήδη υιοθετηθεί από φορείς όπως η 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (βλ. Διαγωνισμό για την προμήθεια - μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου στις 
εγκαταστάσεις του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυτάλλειας, α/α συστήματος 57961) και η ΕΑΒ 
Α.Ε. (βλ. διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΒΙΟΙΩΤΙΑΣ, α/α συστήματος 
56484). Προτείνουμε λοιπόν η αναθέτουσα αρχή να εξετάσει την αναδιαμόρφωση του τρόπου 
σύνταξης της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 8:  
Βλ. άρθρο 2.4.4  της τροποποιημένης διακήρυξης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9: 
Στο έγγραφο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΤΗ», στην σαλίδα 8, όπου παρατίθεται ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός για το ΠΑΚΕΤΟ Ι/ΟΜΑΔΑ Β/ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ανά κτίριο δεν διευκρινίζεται  

από ποιες χρεώσεις αποτελείται το «Εκτιμώμενο Ετήσιο Συνολικό Κόστος» για το φυσικό 

αέριο. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αναλυτικά από ποιες επιμέρους χρεώσεις προκύπτει το 

«Εκτιμώμανο Ετήσιο Συνολικό Κόστος». Σε αντίθεση με το Φυσικό Αέριο, στην σελίδα 8 

ΠΑΚΕΤΟ 1/ΟΜΑΔΑ Α/Ηλεκτρικό Ρεύμα αναγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους χρεώσεις για 

το Ηλεκτρικό ρεύμα. 

Οι επιμέρους χρεώσεις που συνθέτουν «Εκτιμώμενο Ετήσιο Συνολικό Κόστος» φυσικού 

αερίου ως ανωτέρω αναφερόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΤΗ, θα πρέπει να 

διευκρινιστούν και περιγραφούν περαιτέρω, για την προμήθεια φυσικού αερίου, για όλα τα 

ΠΑΚΕΤΑ κτιρίων. 

Η διευκρίνιση αναφορικά μα το «Εκτιμώμενο Ετήσιο Συνολικό Κόστος» θα πρέπει να γίνει 

και για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ καθώς και για όλα τα υπόλοιπα σημεία της Διακηρύξεως υπό 

στοιχεία 20992/05-06-2018 του Διαγωνισμού 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 9:  
Βλ. άρθρο 2.4.4  της τροποποιημένης διακήρυξης, Παράρτημα Ι-Μελέτη, Παράρτημα ΙΙΙ-Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς. 
 
                                                                                                  Η προϊσταμένη                                                                                                
                                                                                           Τμήματος Προμηθειών                                                                                        
 
 
                                                                                              Ευθυμίου Παναγιώτα                                                                                          
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