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ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ επί τησ 36767/04-11-2020 Διακήρυξησ «Προμικεια θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

και φυςικοφ αερίου του Διμου Σρικκαίων και των Νομικϊν Προςϊπων του». 
 

χετικά με τθν υπ’ αρικμ. 36767/04-11-2020 Διακήρυξη και ςε απάντθςθ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινιςεων που ηθτικθκαν με αιτιματα που υποβλικθκαν προσ το Διμο 
Σρικκαίων, μζςω του ΕΗΔΗ ςασ διευκρινίηουμε τα εξισ: 
  

ΕΡΩΣΗΜΑ  1: 
«….φμφωνα με το άρκρο 2.2.9.2 ςθμ. Β4 τθσ Διακιρυξθσ με αρικμό 36767, προβλζπεται ότι: 

«Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.6. (απόδειξθ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: Πίνακα που κα αναφζρονται: ο τίτλοσ του κάκε 
παρόμοιου ζργου που ζχει υλοποιθκεί τθν τελευταία τριετία, ι βρίςκεται ςε εξζλιξθ, ο φορζασ 
χρθματοδότθςθσ, ςυμβατικό ποςό, το εκτελεςτζο ποςό (ςε περίπτωςθ ενεργισ ςφμβαςθσ), 
ανακζτουςα αρχι, θμερομθνία ζναρξθσ, θμερομθνία λιξθσ. .... 

Ο πίνακασ κα ςυνοδεφεται από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων ι βεβαιϊςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ από φορείσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα 

..... 2) Αν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του 
αποδζκτθ, τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και αντίγραφο του ςχετικοφ 
τιμολογίου για τθν υλοποίθςθ τθσ παραπάνω προμικειασ." 

Επιπλζον ςτο άρκρο 2.4.2.3. τθσ ωσ άνω Διακιρυξθσ ορίηεται: "Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν 
με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:... 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ τα 
ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ». 

ε περίπτωςθ που ζχει υλοποιιςει παρόμοιο ζργο με αποδζκτθ ιδιωτικό φορζα, κα κζλαμε να μασ 
διευκρινίςετε αν δφνανται να χαρακτθριςτοφν κατά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ωσ εμπιςτευτικζσ 
οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον πίνακα παρόμοιων ζργων, τθσ ςφμβαςθσ, τθσ βεβαίωςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και των τιμολογίων, δεδομζνου ότι υπάρχει ρθτά προβλεπόμενοσ όροσ ςτθ ςχετικι 
ςφμβαςθ τθσ εταιρείασ μασ με τον αποδζκτθ - ιδιωτικό φορζα…» 

 

 

 
 



ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 1:  
φμφωνα με το άρκρο 21 του ν. 4412/16 το οποίο επικαλείται το άρκρο 2.4.2.3. τθσ Διακιρυξθσ: 
«….. 3.Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 4.Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ…» 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  2: 

«…φμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2.1 τθσ Διακιρυξθσ με αρικμό 36767: «…κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για κάκε 
πακζτο/ομάδα για τθν οποία κατακζτει προςφορά όπωσ κάτωκι:» 

Από τθν διατφπωςθ δεν κακίςταται απόλυτα ςαφζσ αν υποψιφιοσ για 1, 2 ι 3 πακζτα κα πρζπει 
να προςκομίςει 1, 2 ι 3 διακεκριμζνεσ εγγυθτικζσ με αναφορά ςτο αντίςτοιχο αντικείμενο του 
διαγωνιςμοφ εκάςτθ ι μόνον μία (1) για το ςφνολο του ποςοφ των πακζτων / ομάδων ςτα οποία 
ςυμμετζχει…» 
 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 2:  
φμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2.1 τθσ Διακιρυξθσ: «…Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

(προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του 

προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για κάκε πακζτο/ομάδα για τθν οποία 

κατακζτει προςφορά όπωσ κάτωκι: 

………. 
ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ τθσ ςφμβαςθσ ενόσ ι 
περιςςότερων πακζτων, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, 
εκτόσ Φ.Π.Α., των προςφερομζνων ομάδων/πακζτων (άρκρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)……» 
 
Επομζνωσ το φψοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να καλφπτει το ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μη 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για κάθε πακζτο/ομάδα για την οποία καταθζτει προςφορά 
και υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., των προςφερομζνων ομάδων/πακζτων, 
ανεξαρτιτωσ αν προςκομιςτεί μόνον μία (1)εγγυητική για το ςφνολο του ποςοφ των πακζτων / 
ομάδων ςτα οποία ςυμμετζχει ή διακεκριμζνες εγγυητικζς όςα τα πακζτα/ομάδεσ που ςυμμετζχει, 
με τα αντίςτοιχα ποςά. 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ  3: 
«….το ίδιο ωσ άνω άρκρο (2.2.2.1) τθσ Διακιρυξθσ, αναφζρεται ωσ χρόνοσ λιξθσ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ςυμμετοχισ θ 11/11/2020, χρόνοσ ο οποίοσ, ωςτόςο, είναι ςε κάκε περίπτωςθ 
λανκαςμζνοσ. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν θ Ανακζτουςα Αρχι επικυμεί τθν αναφορά 
ςυγκεκριμζνου χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, άλλωσ αν κα γίνει ο 
υπολογιςμόσ αυτοφ (ωσ είκιςται) από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ….» 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 3:  
Διευκρινίηεται ότι ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 τθσ Διακιρυξθσ εκ παραδρομισ αναγράφεται θ 
λανκαςμζνθ θμερομθνία «11/11/2020». Η ορκι θμερομθνία είναι 11/07/2021 και θ ορκι 
παράγραφοσ είναι: «….Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ 



μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 
11/07/2021, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται….»   

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  4: 

-«…..φμφωνα με το άρκρο 2.2.9.2 ςθμ. Β4 τθσ Διακιρυξθσ με αρικμό 36767, προβλζπεται ότι: 
"Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.6. (απόδειξθ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ) οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: Πίνακα που κα αναφζρονται: ο τίτλοσ του κάκε 
παρόμοιου ζργου που ζχει υλοποιθκεί τθν τελευταία τριετία, ι βρίςκεται ςε εξζλιξθ, ο φορζασ 
χρθματοδότθςθσ, ςυμβατικό ποςό, το εκτελεςτζο ποςό (ςε περίπτωςθ ενεργισ ςφμβαςθσ), 
ανακζτουςα αρχι, θμερομθνία ζναρξθσ, θμερομθνία λιξθσ. .... 

Ο πίνακασ κα ςυνοδεφεται από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων ι βεβαιϊςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ από φορείσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα 

..... 2) Αν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του 
αποδζκτθ, τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και αντίγραφο του ςχετικοφ 
τιμολογίου για τθν υλοποίθςθ τθσ παραπάνω προμικειασ." 

Δεδομζνου ότι μια παρόμοια ςφμβαςθ, δθλαδι προμικειασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ςε ιδιωτικό 
φορζα με πολυάρικμα ςθμεία παρουςίασ ςυνεπάγεται τθν ζκδοςθ εξαιρετικά μεγάλου αρικμοφ 
περιοδικϊν (μθνιαίων) τιμολογίων ςτθν διάρκεια τθσ τριετίασ όπωσ ηθτείται, κακίςταται πρακτικά 
αδφνατθ θ κατάκεςθ του ςυνόλου των αντιγράφων των τιμολογίων. 

Είναι δυνατόν αντί των αντιγράφων των τιμολογίων να κατατεκεί αρχείο αυτϊν ςε μορφι πίνακα 
EXCEL με αναφορά των βαςικϊν ςτοιχείων των τιμολογίων ςυμπεριλαμβανομζνων των 
οικονομικϊν και με τθν εφλογθ επιφφλαξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να διεξαγάγει δειγματολθπτικό 
ζλεγχο των πλιρων αντιγράφων τιμολογίων αν το επικυμεί;….» 
-«….το άρκρο 2.2.9.2 που αναφζρεται ςτα Αποδεικτικά Μζςα και υπό ςτοιχείο Β.4 ορίηεται ότι για 
τθν απόδειξθ τθσ ωσ άνω απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.6 προςκομίηεται πίνακασ ςυνοδευόμενοσ από 
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, με τθν αναφορά ότι τα αποδεικτικά αυτά μζςα υποβάλλονται με τθν 
τεχνικι προςφορά. Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε αν θ εν λόγω απαίτθςθ καλφπτεται από τθν 
προςκόμιςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων και μόνο…» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 4:  
Σα αντίγραφα τιμολογίων μποροφν να προςκομιςτοφν κατά τα κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςε περίπτωςθ προςωρινοφ αναδόχου. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα 
οριηόμενα του άρκρου 2.2.9.2 ςθμ. Β4 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ  5: 
«……το άρκρο 2.2.6 τθσ Διακιρυξθσ που αφορά ςτθν απαίτθςθ τεχνικισ και επαγγελματικισ 
ικανότθτασ των προςφερόντων, αναφζρεται ότι πρζπει αυτοί να διακζτουν: «για τθν ςυμμετοχι 
τουσ ςτθν Ομάδα Β: Φυςικό Αζριο ςφμβαςθ προμικειασ φυςικοφ αερίου, ςε δθμόςιο ι ιδιωτικό 
φορζα τθν τελευταία τριετία (2017-2018-2019), αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ τον ΦΠΑ και χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςθσ. ε περίπτωςθ ενεργισ 
ςφμβαςθσ το ποςό τθσ εκτελεςτζασ ςφμβαςθσ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ να 
είναι τουλάχιςτον ίςο με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ». Παρακαλοφμε όπωσ 
επιβεβαιϊςετε ότι θ εν λόγω απαίτθςθ μπορεί να καλυφκεί και από περιςςότερεσ τθσ μίασ 
ςυμβάςεισ, που ακροιςτικά κα καλφπτουν τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ….» 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 5:  

φμφωνα με το άρκρο 2.2.6 τθσ Διακιρυξθσ που αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι προςφζροντεσ πρζπει:  



«….α) να διακζτουν εμπειρία ςε εκτζλεςθ παρόμοιων ςυμβάςεων, με την υλοποίηςη μιασ (1) 
τουλάχιςτον παρόμοιασ ςφμβαςησ ήτοι προμήθεια ηλεκτρικήσ ενζργειασ για τη ςυμμετοχή τουσ 
ςτην Ομάδα Α: Ηλεκτρικό ρεφμα, ενϊ για την ςυμμετοχή τουσ ςτην Ομάδα Β: Φυςικό Αζριο  
ςφμβαςη προμήθειασ φυςικοφ αερίου,  ςε δημόςιο ή ιδιωτικό φορζα την τελευταία τριετία 
(2017-2018-2019), αξίασ τουλάχιςτον ίςησ με την εκτιμϊμενη αξία τησ παροφςασ ςφμβαςησ χωρίσ 
τον ΦΠΑ και χωρίσ το δικαίωμα προαίρεςησ. ε περίπτωςθ ενεργισ ςφμβαςθσ το ποςό τθσ 
εκτελεςτζασ ςφμβαςθσ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ να είναι τουλάχιςτον ίςο με 
τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ….»   

Επομζνωσ θ παραπάνω απαίτθςθ δεν μπορεί να καλυφκεί από περιςςότερεσ τθσ μίασ ςυμβάςεισ, 
που ακροιςτικά κα καλφπτουν τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ .   

ΕΡΩΣΗΜΑ  6: 
«…το άρκρο 2.4.4 τθσ Διακιρυξθσ που αφορά ςτα Περιεχόμενα του Φακζλου κακϊσ και ςτον 
Σρόπο φνταξθσ και Τποβολισ Οικονομικισ Προςφοράσ, αναφζρεται ςτα ςχετικά για τθν Ομάδα Β: 
Φυςικό Αζριο και ωσ προσ τον κακοριςμό τθσ (ΟΜΣΕ) ότι «Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ και για λόγουσ ςφγκριςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν ορίηεται θ Οριςτικι 
Μοναδιαία Σιμι Εκκίνθςθσ τθσ ετιςιασ Δθμοπραςίασ ΑΕΠΑ No 004 για ποςότθτεσ ΦΑ για το ζτοσ 
2018». Παράλλθλα ωσ προσ κακοριςμό τθσ (ΜΧΕ) αναφζρεται «(ΜΧΕ) : Η Μοναδιαία Χρζωςθ 
Ευελιξίασ (ςε USD/kWh), για τον αντίςτοιχο μινα τθσ ΔΕΠΑ, όπωσ αυτι ανακοινϊνεται ςτον ςχετικό 
ιςτότοπο τθσ ΔΕΠΑ: http://www.depa.er». Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί επακριβϊσ ποιο 
Σρίμθνο τθσ Οριςτικισ Μοναδιαίασ Σιμισ Εκκίνθςθσ τθσ ετιςιασ Δθμοπραςίασ ΔΕΠΑ No 004 για 
ποςότθτεσ ΦΑ για το ζτοσ 2018 δζον να λθφκεί υπόψθ, για τον κακοριςμό των δεικτϊν ΟΜΣΕ και 
ΜΧΕ….» 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 6:  
Εκ παραδρομισ αναφζρεται: «Οριςτικι Μοναδιαία Σιμι Εκκίνθςθσ τθσ ετιςιασ Δθμοπραςίασ ΑΕΠΑ 
No 004 για ποςότθτεσ ΦΑ για το ζτοσ 2018». Για τον κακοριςμό των δεικτϊν ΟΜΣΕ και ΜΧΕ να 
ληφθεί υπόψη θ Οριςτικι Μοναδιαία Σιμι Εκκίνθςθσ τθσ ετιςιασ Δθμοπραςίασ ΑΕΠΑ No 006 μθνόσ 
Οκτωβρίου  για ποςότθτεσ ΦΑ για το ζτοσ 2020. 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ  7: 
«…..το άρκρο 2.4.4 τθσ Διακιρυξθσ που αφορά ςτα Περιεχόμενα του Φακζλου κακϊσ και ςτον 
Σρόπο φνταξθσ και Τποβολισ Οικονομικισ Προςφοράσ, ορίηεται ότι θ Οικονομικι Προςφορά κα 
ςυνταχκεί με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν εν κζματι Διακιρυξθ κριτιριο ανάκεςθσ (τιμι), ςφμφωνα 
με το Τπόδειγμα του Παραρτιματοσ III: «ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τθσ Διακιρυξθσ. 
Ακολοφκωσ αναφζρεται ότι: «Μειοδότθσ κα αναδειχκεί ο Οικονομικόσ Φορζασ που κα προςφζρει 
τθ χαμθλότερθ τιμι ςτο άκροιςμα (ΑΘ) των δεικτϊν Χρζωςθσ Μεταφοράσ (ΧΜ) και Περικωρίου 
Κζρδουσ (ΠΚ), εκφραηόμενο ςε €/kWh, το οποίο αναλφεται ςτον κατωτζρω τφπο: (Ακ) = (ΧΜ) + 
(ΠΚ)». Ωςτόςο, ςτο ανωτζρω αναφερκζν Τπόδειγμα δεν είναι δυνατι θ αποτφπωςθ τόςο του 
ηθτουμζνου - υποβαλλόμενου ακροίςματοσ (ΑΟ), όςο και οι επιμζρουσ τιμζσ Χρζωςθ Μεταφοράσ 
(ΧΜ) και Περικϊριο Κζρδουσ (ΠΚ) που το ςυναποτελοφν. Παρακαλοφμε για τισ δζουςεσ 
διευκρινίςεισ, άλλωσ για τθν τροποποίθςθ του υπομνιματοσ….» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 7:  
το Τπόδειγμα του Παραρτιματοσ III: «ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» εκ παραδρομισ δεν 
αποτυπϊνεται το άκροιςμα (Ακ) = (ΧΜ) + (ΠΚ)». Παρακαλοφμε όπωσ ςυμπλθρωκεί από τουσ ιδίουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτο παραπάνω ζντυπο. 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ  8: 

«…Παρακαλείςκε για μία διευκρίνιςθ ςχετικι με το ενδεχόμενο υποβολισ προςφοράσ από 

υποψιφιο Προμθκευτι με χρζωςθ ιςχφοσ για τισ παροχζσ τφπου «Γ22» και Μζςθσ Σάςθσ, κακϊσ 

κάτι τζτοιο είναι αποδεκτό ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ. 

http://www.depa.gr/


ε αυτιν τθν  περίπτωςθ,  εφόςον  χρειάηεται  να  ςυμπεριλθφκοφν  οι  χρεϊςεισ  ιςχφοσ  ςτο 
«Ετιςιο κόςτοσ ανταγωνιςτικοφ (€)», παρακαλοφμε να μασ παρακζςετε τα απαιτοφμενα δεδομζνα 
(πραγματικά ι, κατ’ εκτίμθςθ, ιςοδφναμα λογιςτικά), προκειμζνου να καταςτεί δυνατόσ ο 
υπολογιςμόσ….» 
 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 8:  

τον Πίνακα Α αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία των τιμολογίων Χαμθλισ και Μζςθσ Σάςθσ. 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  9: 

«…το Παράρτθμα III: «ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τθσ Διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο 

Τπόδειγμα Τποβολισ Οικονομικισ Προςφοράσ για το Πακζτο 3/Ομάδα Β: χολικι Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ / Φυςικό Αζριο, εςφαλμζνα αποτυπϊνεται ο Φ.Π.Α. ςε ποςοςτό 13% 

(αντί του ορκοφ 6%). Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι θ ανωτζρω αναγραφι ζγινε εκ 

παραδρομισ άλλωσ παρακαλοφμε για τθν τροποποίθςθ του υποδείγματοσ….» 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 9:  
το Παράρτθμα III: «ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τθσ Διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο 
Τπόδειγμα Τποβολισ Οικονομικισ Προςφοράσ για το Πακζτο 3/Ομάδα Β: χολικι Επιτροπι 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ / Φυςικό Αζριο, εκ παραδρομισ αποτυπϊνεται ο Φ.Π.Α. ςε ποςοςτό 
13%.  Σο ορκό είναι 6%. 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ  10: 

«…τθν παράγραφο Γ του άρκρου 1.6 τθσ εν λόγω διακιρυξθσ αναφζρεται ότι θ δαπάνθ και τα 

ζξοδα για τισ δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ ςτον 

τφπο, βαρφνει τον ανάδοχο. Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί το φψοσ των ςυγκεκριμζνων 

εξόδων….» 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 10:  
Η δαπάνθ και τα ζξοδα για τισ δθμοςιεφςεισ τθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ ςτον τφπο, βαρφνει τον ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ν.3801/09 
(ΦΕΚ163/Α/04.09.2009),τθν εγκφκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΤΠ.Ε.Α.&Η.Δ.& τθν Γνωμ. ΝΚ 
204/2010. 
τθν παροφςα ςφμβαςθ θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων επιμερίηεται ανά ομάδα, αναλογικά και με 
βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε ομάδασ. ε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για μια ι 
περιςςότερεσ ομάδεσ ο Διμοσ Σρικκαίων κα αναλάβει τθ ςχετικι δαπάνθ δθμοςιεφςεων, που 
αφορά ςτισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ. 
Επικουρικά ςασ γνωρίηουμε θ εντολι για δθμοςίευςθ ςτισ εφθμερίδεσ περιλαμβάνει τον όρο ότι θ 

εγγραφι τθσ περίλθψθσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν αρικμ. 2/82452/0020/2008(ΦΕΚ 2441/2.12.2008 

τ. Βϋ). Διαφορετικι εγγραφι τθσ περίλθψθσ δεν προβλζπεται και δεν μπορεί να τιμολογθκεί.  

ΕΡΩΣΗΜΑ  11: 
«…το άρκρο 2.3.1 αναφζρεται ότι «Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.». Επειδι για τθν Ομάδα Α-ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ο όροσ 
τθσ αναφερόμενθσ τιμισ δεν είναι ςαφισ, παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι θ αξιολόγθςθ για 
τθ ςυγκεκριμζνθ Ομάδα κα γίνει επί του ποςοφ που προκφπτει ςτο πεδίο «ΤΝΟΛΟ» που υπάρχει 
ςτθ ςτιλθ «ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ» ςε €, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Τπόδειγμα 
Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, για κάκε πακζτο…» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 11:  

Η ςφγκριςθ τιμϊν για τθν Ομάδα Α: Ηλεκτρικό ρεφμα κα γίνει επί του ποςοφ που προκφπτει ςτο 
πεδίο «ΤΝΟΛΟ» που υπάρχει ςτθ ςτιλθ «ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ» ςε €, όπωσ αυτό 



περιγράφεται ςτο Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, για κάκε 
πακζτο/ομάδα. 

ΕΡΩΣΗΜΑ  12: 

«….το άρκρο 2.4.4, περιγράφεται ότι για τθν ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό Ρεφυα. τα αναφερόμενα ποςά 

ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΣΗ, ςτθ ςτιλθ υπό τον τίτλο «ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ (Σελικό 

Πλθρωτζο Ποςό ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α)» περιλαμβάνουν το ςυνολικό πλθρωτζο ποςό για 

όλεσ τισ κατθγορίεσ χρεϊςεων, ιτοι (α) τθν ετιςια χρζωςθ προμικειασ ρεφματοσ (ανταγωνιςτικζσ 

χρεϊςεισ) ςυν (β) τθν ετιςια δαπάνθ ρυκμιηόμενων χρεϊςεων περιλαμβανομζνου τθν ετιςια 

δαπάνθ λοιπϊν χρεϊςεων υπζρ τρίτων ςυν (γ) το ΦΠΑ. Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιωκεί ότι για 

τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ, και προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΕΣΗΙΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) του Τποδείγματοσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ κα 

λθφκοφν υπόψθ οι Ρυκμιηόμενεσ Χρεϊςεισ και ο ΦΠΑ, όπωσ αυτοί ζχουν υπολογιςτεί και 

περιλαμβάνονται ςτον Ενδεικτικό Προχπολογιςμό του Παραρτιματοσ Ι-ΜΕΛΕΣΗ για κάκε Πακζτο..» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 12:  

Προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΕΣΗΙΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ (€) του 
Τποδείγματοσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ κα λθφκοφν υπόψθ οι Ρυκμιηόμενεσ 
Χρεϊςεισ και ο ΦΠΑ, όπωσ αυτοί ζχουν υπολογιςτεί και περιλαμβάνονται ςτον Ενδεικτικό 
Προχπολογιςμό του Παραρτιματοσ Ι-ΜΕΛΕΣΗ για κάκε Πακζτο 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ  13: 
«….το άρκρο 2.4.4, αναφζρεται ότι για τθν ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό Ρεφμα, ο Οικονομικόσ Φορζασ κα 
ςυμπλθρϊςει ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ΕΗΔΗ τθν τελικι προςφερόμενθ τιμι 
(ανταγωνιςτικζσ χρεϊςεισ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκπτωςθσ ςε ευρϊ. Παρακαλοφμε όπωσ 
επιβεβαιωκεί ότι ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ.., κα πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί το ποςό που περιγράφεται ςτο πεδίο «ΤΝΟΛΟ» που υπάρχει ςτθ ςτιλθ «ΕΣΗΙΟ 
ΚΟΣΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ» ςε €, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 
του Παραρτιματοσ ΙΙΙ και προκφπτει για τισ προςφερόμενεσ τιμζσ (μόνο ανταγωνιςτικζσ χρεϊςεισ) 
ανά είδοσ τιμολογίου….» 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 13:  

τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ.., κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί το 

ποςό που περιγράφεται ςτο πεδίο «ΤΝΟΛΟ» που υπάρχει ςτθ ςτιλθ «ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ» ςε €, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ του 
Παραρτιματοσ ΙΙΙ και προκφπτει για τισ προςφερόμενεσ τιμζσ (μόνο ανταγωνιςτικζσ χρεϊςεισ) ανά 

γραμμι χωρίσ το ΦΠΑ. 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  14: 
«….το άρκρο 2.4.4 αναφζρεται ότι θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 
αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιωκεί ότι για 
τθν ΟΜΑΔΑ Β: Φυςικό Αζριο, ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ.., κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί θ τιμι που περιλαμβάνεται ςτο πεδίο ΤΝΟΛΟ τθσ ςτιλθσ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ 
ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ όπωσ κα περιγράφεται ςτο Τπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του 
Παραρτιματοσ ΙΙΙ κάκε οικονομικοφ φορζασ, για κάκε πακζτο….» 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 14:  

τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ.., κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί θ τιμι 
που περιλαμβάνεται ςτο πεδίο ΤΝΟΛΟ τθσ ςτιλθσ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 



όπωσ κα περιγράφεται ςτο Τπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ κάκε 
οικονομικοφ φορζασ, για κάκε πακζτο. 

ΕΡΩΣΗΜΑ  15: 

«…το άρκρο 2.4.4, περιγράφεται ο τφποσ υπολογιςμοφ του υμβατικοφ Σιμιματοσ για τθν ΟΜΑΔΑ 
Β: Φυςικό Αζριο. Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιωκεί ότι ςτθ τιλθ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) του υποδείγματοσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ κα 
ςυμπλθρωκεί το υμβατικό Σίμθμα, όπωσ προκφπτει για κάκε παροχι του Διμου και των χολικϊν 
Επιτροπϊν ςφμφωνα με τον τφπο που περιγράφεται ςτο άρκρο 2.4.4…» 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 15:  

τθ τιλθ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) του υποδείγματοσ τθσ Οικονομικισ 
Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ κα ςυμπλθρωκεί το υμβατικό Σίμθμα, όπωσ προκφπτει για κάκε 
παροχι του Διμου και των χολικϊν Επιτροπϊν ςφμφωνα με τον τφπο που περιγράφεται ςτο 
άρκρο 2.4.4. 

ΕΡΩΣΗΜΑ  16: 
«….το άρκρο 2.4.4, αναφζρεται ότι για τθν ΟΜΑΔΑ Β: Φυςικό Αζριο, μειοδότθσ κα αναδειχκεί ο 
Οικονομικόσ Φορζασ που κα προςφζρει τθ χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα (ΑΘ) των δεικτϊν 
Χρζωςθσ Μεταφοράσ (ΧΜ) και Περικωρίου Κζρδουσ (ΠΚ), εκφραηόμενο ςε €/kWh. Ωςτόςο ςτο 
Τπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, δεν υπάρχει το απαραίτθτο πεδίο 
προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί το άκροιςμα (ΑΘ). Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί αν οι 
Οικονομικοί Φορείσ κα πρζπει να δθλϊςουν ςυμπλθρωματικά το άκροιςμα (ΑΘ), τθν 
προςφερόμενθ χρζωςθ Μεταφοράσ (ΧΜ) και το προςφερόμενο Περικϊριο Κζρδουσ (ΠΚ) ςε €/kWh 
ςτο Τπόδειγμα τθσ Οικονομικισ προςφοράσ….» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 16:  

Όπωσ διευκρίνιςθ 7 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  17: 

«….το άρκρο 5.1.1 αναφζρεται ότι θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν 
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν κακϊσ και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο του 

νόμου περιγράφονται δικαιολογθτικά, τα οποία δεν δφναται να υποβλθκοφν ςτα πλαίςια τθσ 
προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ (π.χ. αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του 
φορζα). Για τθν πλθρωμι τιμολογίων προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου ςε 
δθμόςιουσ φορείσ, ενδεικτικά χρθςιμοποιοφνται ωσ δικαιολογθτικά το τιμολόγιο του προμθκευτι, 
πιςτοποιθτικό φορολικισ ενθμερότθτασ και πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Παρακαλοφμε όπωσ προςδιοριςτοφν τα δικαιολογθτικά που απαιτείται να προςκομιςτοφν για τθν 

εξόφλθςθ των τιμολογίων…» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 17:  

το άρκρο 200 παρ. 4 του ν.4412/2016 προβλζπονται τα δικαιολογθτικά για ςυνικεισ προμικειεσ. 
τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικι προμικεια του θλεκτρικοφ ρεφματοσ  και φυςικοφ αερίου, για τθν 
πλθρωμι των τιμολογίων προμικειάσ τουσ αρκοφν οι λογαριαςμοί, πιςτοποιθτικό φορολογικισ 
ενθμερότθτασ και πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  18: 

«…..το Άρκρο 6.2.1, αναφζρεται ότι ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ γίνεται με τθ 

δειγματολθπτικι καταμζτρθςθ των μετρθτϊν του Διμου και από τθν αρμόδια επιτροπι με τζτοιο 



τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόν ο ζλεγχοσ των μετρθτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ 

και ότι το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. Παρακαλοφμε όπωσ ςθμειωκεί 

ότι ο ζλεγχοσ των μετρθτϊν θλεκτρικισ ενζργειασ και θ καταγραφι των ενδείξεϊν τουσ είναι 

αρμοδιότθτα του Διαχειριςτι του Δικτφου (ΔΕΔΔΗΕ). Οι ςχετικζσ ενδείξεισ κατανάλωςθσ 

αποςτζλλονται από τον Διαχειριςτι ςτον Προμθκευτι, βάςει των οποίων εκδίδονται τα ςχετικά 

τιμολόγια. υνεπϊσ παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ δεν αφορά τθν 

προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ κι επομζνωσ οι οικονομικοί φορείσ δεν πρζπει να λάβουν υπόψθ 

τθ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ….» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 18:  

Η παραπάνω απαίτθςθ αφορά ςυνικεισ προμικειεσ. τθ ςυγκεκριμζνθ ειδικι προμικεια του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ  και φυςικοφ αερίου δεν μπορεί να γίνει ποςοτικόσ ζλεγχοσ του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ ενϊ ο ζλεγχοσ των μετρθτϊν  είναι αρμοδιότθτα του Διαχειριςτι του Δικτφου (ΔΕΔΔΗΕ).  

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  19: 
«….τον Ενδεικτικό Προχπολογιςμό του Παραρτιματοσ Ι - ΜΕΛΕΣΗ, αναλφονται οι τιμζσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, οι οποίεσ ζχουν λθφκεί υπόψθ για το ςφνολο των παροχϊν για τον Προχπολογιςμό του 
Διαγωνιςμοφ. Ειδικότερα ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό, θ μζγιςτθ τιμι ενζργειασ για τισ παροχζσ 
Χαμθλισ Σάςθσ είναι 0,0649€/kWh και για τισ παροχζσ Μζςθσ Σάςθσ 0,0580€/kWh. Ωςτόςο, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα τθσ αγοράσ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο τθν οποία 
διενεργείται ο διαγωνιςμόσ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα οι προςφορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ να 
κυμαίνονται εντόσ των ορίων του προχπολογιςμοφ. Προσ απόδειξθ αυτοφ, θ Μεςοςτακμικι Σιμι 
Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ςτο Διαςυνδεδεμζνο φςτθμα, όπωσ δθμοςιεφεται από τον ΑΔΜΗΕ 
ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα του (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-
agoras). και ςτθν οποία βαςίηονται τα κόςτθ των προμθκευτϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, για τον μινα 
Οκτϊβριο 2020 κυμάνκθκε ςτα επίπεδα των 0,06373€/kWh για τθ Μζςθ Σάςθ και ςτα 
0,06965€/kWh για τθ Χαμθλι Σάςθ. Με βάςθ τα ανωτζρω, κακϊσ επίςθσ και το άρκρο 2.4.4 τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το οποίο απορρίπτονται προςφορζσ των οποίων θ τιμι 
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό, παρακαλοφμε όπωσ εξετάςετε εκ νζου τον Προχπολογιςμό του 
Διαγωνιςμοφ για τθν ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό Ρεφμα…..» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 19:  

φμφωνα με το άρκρο 2.4.4 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και το άρκρο 26 παρ. 4 περίπτ. βϋ Ν 4412/2016 
όταν θ τιμι τθσ προςφοράσ υπερβαίνει τθν προχπολογιηόμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
κακορίςκθκε από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ προςφορά κεωρείται απαράδεκτθ. 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  20: 
«….Παρακαλοφμε για τθν κοινοποίθςθ προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ των μθνιαίων καταναλϊςεων 
των παροχϊν Μζςθσ (Σιμολόγιο ΒΓ), προκειμζνου να είναι εφικτόσ ο καλφτεροσ δυνατόσ και πιο 
ακριβισ προςδιοριςμόσ του κόςτουσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ 
καλφτερθσ δυνατισ οικονομικισ προςφοράσ για το Διμο Σρικκαίων….» 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 20:  

Όπωσ Διευκρίνιςθ 8 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  21: 
«….Άρκρο 2.2.9.2 – Β.4 (ςελ. 26) 
τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα του πίνακα καταγραφισ ςυμβάςεων που είναι απαραίτθτο 



να προςκομιςτοφν ςτα πλαίςια υποβολισ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ 
του Άρκρου 2.2.6 τθσ διακιρυξθσ, και ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ που ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ 
φορζασ, περιλαμβάνονται το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ και αντίγραφα ςχετικϊν τιμολογίων, πζραν 
των βεβαιϊςεων των αποδεκτϊν. Λόγω του ότι ςτα δφο πρϊτα ζγγραφα αποτυπϊνονται 
ευαίςκθτα εταιρικά δεδομζνα αναφορικά με τισ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ των μερϊν, τα οποία 
ζχουν το χαρακτιρα του εμπιςτευτικοφ και απαγορεφεται να γνωςτοποιθκοφν είτε εν όλω είτε εν 
μζρει από το υμβαλλόμενο Μζροσ που είναι αποδζκτθσ αυτϊν των πλθροφοριϊν ςε οποιοδιποτε 
τρίτο πρόςωπο, παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ μπορεί να ςυνοδευτεί 
μόνο από τισ αναφερόμενεσ βεβαιϊςεισ των αποδεκτϊν….» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 21:  

Δείτε τισ διευκρινίςεισ 1 και 4. 
 
ΕΡΩΣΗΜΑ  22: 
«…Άρκρο 2.4.4 - Για τθν ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικό Ρεφμα (ςελ. 37) 
το ςυγκεκριμζνο άρκρο τθσ διακιρυξθσ αναγράφεται μεταξφ άλλων ότι κα απορρίπτονται από τθν 
ανακζτουςα αρχι προςφορζσ ωσ απαράδεκτεσ των οποίων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό 
τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται και τεκμθριϊνεται ςτο Παράρτθμα Ι. Σο αντικείμενο τθσ 
προμικειασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, όςον αφορά τθν κατθγορία Ομάδα Α 
για τα Πακζτα 1, 2 και 3, που είναι θ θλεκτρικι ενζργεια, με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ 
τθσ αγοράσ, ζχει μεταβλθτό κόςτοσ. Η μεταβλθτότθτα αυτι μπορεί να γίνει εφκολα αντιλθπτι και 
από τον παρακάτω πίνακα τιμϊν τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ, όπωσ αυτζσ δθμοςιεφονται από 
τον υπεφκυνο λειτουργό τθσ αγοράσ (Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.) και οι οποίεσ 
αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ του κόςτουσ προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 
Επιπρόςκετα, κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ από 01/11/2020 του νζου μοντζλου λειτουργίασ τθσ 
χονδρεμπορικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ (Target Model), παρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ και 
ςε κόςτθ προμικειασ πλζον τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ, επιβαρφνοντασ ςθμαντικά τισ 
προβλζψεισ κόςτουσ για το επόμενο διάςτθμα. 

 

Με βάςθ τα παραπάνω, ο προχπολογιςμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και 
ειδικότερα το μζροσ που αφορά ςτθν προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ, όπωσ αυτόσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτισ ςελίδεσ 9 ζωσ 12τθσ Μελζτθσ του Παραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ, εκτιμοφμε 
ότι ζχει βαςιςτεί ςε μοναδιαίεσ τιμζσ ενζργειασ οι οποίεσ, τόςο τθν τρζχουςα χρονικι ςτιγμι, όςο 
και για το επόμενο ορατό διάςτθμα, κα βρίςκονται ςε περιοχζσ αρνθτικισ κερδοφορίασ για 
οποιονδιποτε προμθκευτι. Επομζνωσ οποιαδιποτε προςφορά υποβλθκεί με ςυμβατικό τίμθμα 
εντόσ προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ, ϊςτε θ προςφορά αυτι να μθν απορριφκεί ωσ 
απαράδεκτθ, κακίςταται οικονομικά μθ βιϊςιμθ για τον οικονομικό φορζα, τουλάχιςτον βάςει 
τρζχουςασ εικόνασ και προβλζψεων κόςτουσ, με ρίςκο ο διαγωνιςμόσ να μθν προςελκφςει 
ενδιαφερόμενουσ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, κακϊσ και για τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ και του 

ανταγωνιςμοφ, παρακαλοφμε όπωσ επανακακοριςτεί ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

ρεαλιςτικά πλαίςια….» 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 22:  

Δείτε Διευκρίνιςθ 19. 

 
ΕΡΩΣΗΜΑ  23: 
«…Παράρτθμα Ι – Μελζτθ – 2. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ. 



 
Παρακαλοφμε όπωσ μασ κοινοποιθκοφν οι μοναδιαίεσ τιμζσ προμικειασ και μεταφοράσ βάςει των 
οποίων κακορίςτθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Ομάδασ Β – Φυςικό Αζριο, για κακζνα από τα Πακζτα 
1, 2 και 3 τθσ διακιρυξθσ, ςε αντιςτοιχία με τθν κοινοποίθςθ των μοναδιαίων τιμϊν ενζργειασ ςτθν 
Ομάδα Α – Ηλεκτρικό Ρεφμα, με ςκοπό να εκτιμθκεί το όποιο ρίςκο ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό τθσ 
Ομάδασ Β, λόγω παρόμοιων προβλθματιςμϊν με αυτοφσ που παρατίκενται παραπάνω για τθν 
Ομάδα Α (διακφμανςθ κόςτουσ του ενεργειακοφ εμπορεφματοσ, εν προκειμζνω του Φυςικοφ 
Αερίου)…» 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ 23:  

Οι μοναδιαίεσ τιμζσ προμικειασ και μεταφοράσ βάςει των οποίων κακορίςτθκε ο προχπολογιςμόσ 
είναι: 

ΧΡΕΩΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ (ΧΜ)= 0,003000 €/kwh 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ (ΠΚ)= 0,003000 €/kwh 

ΑΘΡΟΙΜΑ (ΑΘ)= 0,006000 €/kwh 

 

 
 
          Η ςυντάξαςα                                                                   Η Προϊςταμζνη                                                                                                
                                                                                           Σμήματοσ Προμηθειϊν & Αποθηκϊν                                                                                    
 
 
        Ευθυμίου Παναγιϊτα                                                       Κρφου Φωτεινή                    



Παροχή Δ/νςη παροχήσ-ακινήτου
Ημερήςια Κατανάλωςη 

kWh

441004047021 ΛΙΟΠΡΑΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 13,19

441007013028 ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 46,83

441026238036 ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΟΤ 13 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 28,91

441029869037 ΚΗΠΑΚΙ ΑΡΑΓΙΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 170,97

441030149020 ΑΚΛΗΠΙΟΤ 18 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 442,17

441036955028 ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΑΓ ΣΕΦΑΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 128,44

441046931061 ΦΡΟΤΡΙΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 175,10

441046990020 ΠΛΑΣΑΝΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 24,71

441046992022 ΡΙΖΩΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 51,25

441047006025 ΦΩΣΑΔΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 40,66

441056274020 ΧΡΤΑΤΓΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441062071020 ΠΕΡ.ΟΔΟ ΣΡΙΚ-ΠΑΣΟΤΛ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 100,86

441062178028 ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 8 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 300,86

441066130031 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 1,52

441068386076 ΣΖΑΜΙ ΑΓ.ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 8 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 10,58

441069952025 ΠΑΛΑΙΟΠΤΡΓΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441070655021 ΠΑΛΑΙΟΠΤΡΓΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 18,11

441070768038 ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΑΚΛΗΠΙΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 275,63

441072017022 ΓΕΦΤΡΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 1,09

441072394047 ΠΑΡΚΟ ΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441074078026 ΓΗΠΕΔΟ ΠΤΡΓΕΣΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 61,35

441076427021 ΠΛΑΣΑΝΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 28,32

441077068024 ΚΟΜΒΟ ΑΓΡΕΞ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 115,50

441078765027 ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441079011131 ΚΑΡΤΕ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 10,93

441079899039 ΠΟΔΗΛΑΣΟΔΡΟΜΙΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 4,37

441088612062 ΜΑΣΟΠΟΤΛΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441088613084 ΜΑΣΟΠΟΤΛΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441089383062 ΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441089679060 ΜΤΛΟ ΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441090066020 ΑΡΑΓΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 112,22

441090196029 ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ -ΚΑΡΔΙΣΗ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 183,60

441090687020 ΔΙΛΟΦΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 6,59

494308503028 ΠΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΡΙΚΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 163,75

494308515029 Ν.ΖΩΑΓΟΡΑ ΣΡΙΚΑΛΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

494308587024 ΚΑΣΙΜΙΔΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 213,28

494308701028 ΑΡΔΑΝΙ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441085676025 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 64,46

494308502022 ΜΠΑΡΑ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 417,47

441000324027 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 24 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 40,58

441004475031 ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΠΛΑΣΕΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 75,13

441006038032 ΕΙΜΟΠΛΗΚΣΑ 73 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 47,16

441006268031 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 38,54

ΠΙΝΑΚΑ Α

ΗΜΕΡΗΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΑΗ

ΠΑΚΕΣΟ 1: ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ (Γ22)



441006400020 ΡΙΖΩΜΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441007014029 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΣΟΤΡ ΠΕΡ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 16,59

441018166027 ΠΑΣΟΤΛΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 10,62

441023666027 ΓΕΦΤΡΑ ΚΣΕΛ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 11,87

441038705029 ΧΩΡΟ ΖΩΑΓΟΡΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 49,84

441046934021 Α ΝΕΚΣΡΟΣΑΦΕΙΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441057596033 ΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΚΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 153,98

441058654024 ΠΑΡΚΟ ΦΡΟΤΡΙΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 2,21

441059151026 ΑΡΔΑΝΙ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,03

441059209029 ΛΙΟΠΡΑΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 7,69

441063659024 ΑΡΑΦΗ ΣΡ. 62 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 8,23

441065299025 ΑΓ.ΣΕΦΑΝΟΤ ΠΛΑΣΕΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 25,97

441068007038 ΓΗΠΕΔΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 19,31

441068984025 ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΑΝΑΡΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 38,08

441071982020 ΝΕΑ ΖΩΑΓΟΡΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441072785031 ΒΑΛΣΙΝΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 57,74

441073483025 ΕΙΜΟΠΛΗΚΣΑ 73 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 42,91

441075523021 ΓΗΠΕΔΟ ΚΗΠΑΚΙΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 31,71

441077846021 ΠΙΣΑ ΜΟΣΟ ΚΡΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 33,11

441079079022 ΘΕΗ ΠΑΝΑΓΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 2,08

441079097029 ΚΑΡΤΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 14,55

441079202024 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΕΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,95

441079306029 ΠΛΑΣΕΙΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 73,25

441080404027 ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 10,54

441080431032 ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 7,01

441080570028 ΣΙΣΑΝΗ & ΚΛΕΜΑΝΩ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 29,56

441080580027 ΣΡ.ΑΡΑΦΗ-ΝΕΛΩΝ ΜΠ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 33,21

441080583021 ΣΡ.ΑΡΑΦΗ 18 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 35,29

441082001029 ΘΕΗ ΑΜΜΟΤΔΙΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 149,44

441083282023 ΘΕΟΔΟΟΠΟΤΛΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 54,20

441084110026 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 17,30

441084111027 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 80 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 204,79

441084124138 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 12   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084125139 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 13   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084126131 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 14   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084127130 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 15   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084128131 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 16   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084129132 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 17   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084130133 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 18   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084131134 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 19   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084132135 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 20   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084133136 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 21   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084182130 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 3   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084183131 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 4   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084184132 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 5   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084185133 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 6   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084186134 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 7   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084187135 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 8   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084188136 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 9   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441084189137 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 10   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00



441084190138 ΚΑΡΔΙΣΗ ΘΕΗ 11   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441085547120 ΚΑΡΤΕ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,76

441086471022 ΚΑΣΙΜΗΔΟΤ 3 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 5,71

441088614084 ΜΑΣΟΠΟΤΛΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 44,58

441090592020 ΛΟΓΓΟ 20 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 2,64

441314840020 ΠΑΘΑΔΕ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,00

441081201027 ΕΙΜΟΠΛΗΚΣΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 35,78

441062862021 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΑΡΚΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 0,83

441068954023 ΡΙΖΩΜΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 25,09

441090197031 101,02

Παροχή Δ/νςη παροχήσ-ακινήτου
Ημερήςια Κατανάλωςη 

kWh

484300028021 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 365

Παροχή Δ/νςη παροχήσ-ακινήτου
Ημερήςια Κατανάλωςη 

kWh

441089938021 ΔΗΜ.ΧΟΛ 6-ΠΡ.Χ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ 30,10

441075946031 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ 20 43,00

441077044038 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ 26 40,83

441057302020 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ.1 51,03

441027485024 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ.11 106,30

441057008023 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ.31 98,37

441043941024 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ.Μ.ΚΕΦ. 17,37

441089691035 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 16 28,13

441090630010 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8 17,53

441088877025 22 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 12,33

441002441027 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ.3 43,30

441058601021 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ.33 64,37

441069153024 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛ.35 21,33

441006159037 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΣΟ 14,33

Παροχή Δ/νςη παροχήσ-ακινήτου
Ημερήςια Κατανάλωςη 

kWh

1201101410816061 ΠΤΡΓΟ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 164,00

1201106410469191 Α ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΠΙΘΕΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 42,33

1201105410379791 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 45,90

1201105410569831 ΑΓ.ΜΟΝΗ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 48,10

1201104410764711 ΤΡΟΤ 50 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 86,07

1201101943085891 ΚΑΣΙΜΙΔΟΤ ΣΡΙΚΑΛΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 101,33

1201025410313641 ΒΑΛΣΙΝΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 60,13

1201026410598151 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΣΡΙΚΑΛΩΝ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 13,23

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ (Γ22)

ΠΑΚΕΣΟ 3: ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ (Γ22)

* Οι μηδενικζσ καταναλώςεισ αφοροφν παροχζσ που λειτουργοφν για ςυγκεκριμζνα μικρά 

χρονικά διαςτήματα (πχ. Εμποροπανήγυρη, Μφλοσ των Ξωτικών,κλπ) 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΗ ΣΑΗ (ΒΓ)

ΠΑΚΕΣΟ 2: ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ



1201025410700731 ΚΑΡΤΕ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 30,67

1201101943085041 ΠΛΑΣΗΡΑ ΣΡΙΚΑΛΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 64,00

1201105410779461 ΚΑΚΟΠΛΕΤΡΙΟΤ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 39,47

1201106410738641 ΖΗΝΟΔΟΣΟΤ 4 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 40,83

1201105410661801 ΑΓ.ΜΟΝΗ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 48,40

1201104410856991 ΙΘΑΚΗ ΣΕΡΜΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 59,83

2201115410096681 ΚΟΝΔΤΛΗ ΣΕΡΜΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 62,97

2201115410682681 ΒΑΛΑΩΡΙΣΟΤ 50 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 3,47

2201115410350981 ΒΑΛΑΩΡΙΣΟΤ 27 ΣΡΙΚΑΛΩΝ 21,63

2201115410096691 ΚΟΝΔΤΛΗ ΣΕΡΜΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 41,10

2201115410774531 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ   ΣΡΙΚΑΛΩΝ 19,27

Παροχή Δ/νςη παροχήσ-ακινήτου
Ημερήςια Κατανάλωςη 

kWh

484300092028 ΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 200

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΗ ΣΑΗ (ΒΓ)
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