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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αλεξανδρούπολη 13.11.2020 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ           Αρ.πρωτ. :  36932  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση     : Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 

Ταχ. Κώδικας : 681 00  Αλεξανδρούπολη 

Πληροφορίες  : Κυρτσίδης Αργύριος 

                          Μόκαλη Αθανασία    

Τηλέφωνα      :  +30 2551350153 

              +30 2551350165  

Fax                 :  +30 25510 64125/64142 

E-mail            :   ka@alexpolis.gr  

     mokali@alexpolis.gr 

 

 

Θέμα : Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό Προμήθεια Φυσικού Αερίου Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου –Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης-” 

               Σε απάντηση αιτημάτων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων της 

προμήθειας φυσικού αερίου του Δημοτικού  Κολυμβητηρίου για διευκρινήσεις , σας 

γνωρίζουμε: 

Α) 

Όπως αναφέρετε στο άρθρο  Α.2.5 της Α.Πρωτ: 33299/2020 Διακήρυξης 

“Οι διαγωνιζόμενοι, καθώς και οι οικονομικοί φορείς στις ικανότητες των οποίων 

τυχόν στηρίζονται για το κριτήριο επιλογής σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα του άρθρου 11.3 της παρούσας, θα πρέπει να καταθέσουν υπογεγραμμένη 

ψηφιακά,  Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον Γενικό 

Κανονισμό 679/2016 ΕΕ κατά το άρθρο 13 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (βλ. Παράρτημα ΙΙ)” 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  θα καταθέσουν υπεύθυνη Δήλωση 

υπογεγραμμένη ψηφιακά ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον Γενικό Κανονισμό 

679/2016 ΕΕ κατά το άρθρο 13 « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 

Η φράση (βλ. Παράρτημα II)  έχει προστεθεί εκ παραδρομης και δεν θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη. 

Β) 

Όπως αναφέρετε στο άρθρο 2 της διακήρυξης: 

«Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας αερίου για τον Δήμο (Δημοτικό 

Κολυμβητήριο Αλεξ/πολης).  

Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας δεν γίνονται αποδεκτές».  
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Όπως αναφέρετε στο άρθρο 1 2    Β. της διακήρυξης: 
«O τρόπος βάσει του οποίου θα αξιολογηθούν οι κατατεθείσες προσφορές του εκάστοτε 

Οικονομικού Φορέα που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα αφορά την τιμή σε ευρώ 

(€) ανά κιλοβατώρα (KWh) 

 και ο προσφέρων θα επισυνάψει ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επί ποινή αποκλεισμού ψηφιακά υπογεγραμμένο 

και σε μορφή αρχείου pdf, δικό του έντυπο οικονομικής προσφοράς αποκλειστικά με την 

προσφερόμενη τιμή ανά κιλοβατώρα για το σύνολο της αναθέτουσας αρχής. Η 

κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους 

όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης και είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά 

κιλοβατώρα για το σύνολο της προμήθειας αερίου για το Δήμο. 

 

Σημειώνεται ότι στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, θα συμπληρωθεί το συνολικό ποσό του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  και το συμβατικό ποσό της ανάθεσης θα είναι σταθερό, ενώ ο 

ανάδοχος θα προκύψει από την προσφερόμενη τιμή ανά κιλοβατώρα που θα 

αναφέρεται σε ξεχωριστό έντυπο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

 

Στην οικονομική προσφορά του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα 

προαίρεσης το οποίο ασκείται από την αναθέτουσα αρχή και αφορά είτε νέες συνδέσεις 

κτηρίων που δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές (λέβητα, κουζίνες 

κλπ) κατανάλωσης φυσικού αερίου, είτε αφορά περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι 

πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υπογραφεί νέα 

σύμβαση ( π.χ. υπάρχουν προσφυγές στον διαγωνισμό που θα προκηρυχτεί  εκείνη την 

περίοδο). Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή 

δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής 

σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του 

τους όρους ενεργοποίησης του».    

 

Γ) 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ IV 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

 

Δ) 

Τα έξοδα δημοσίευσης της Αρ.Πρωτ: 33299/2020 διακήρυξης ανέρχονται στο ποσό 

των 577,00€  και σε περίπτωση δημοσίευσης επαναληπτικής διακήρυξης θα ανέρχονται  

στο διπλάσιο. 

 

E) 

Στην Τεχνική Έκθεση και συγκεκριμένα στο τμήμα Β της σελ.  

41 περιγράφεται η Οικονομική προσφορά και διευκρινίζεται ότι η στρογγυλοποίηση 

στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο αφορά την τιμή της κιλοβατώρας Φυσικού Αερίου. 
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Ζ) 

Οι ερωτήσεις 3 και 4 της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- 

δεν αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Η) 

Η παροχή φυσικού αερίου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξ/πολης είναι 

συνδεδεμένη  στο δίκτυο διανομής της ΔΕΔΑ. 

 

Η ετήσια συμβατική ποσότητα η οποία θα ληφθεί υπόψη είναι3.300 kWh   και 

όχι  3.558,750 kWh  η οποία είναι ενδεικτική . 

 

Στη σελίδα 35, 26.3 αναφέρεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. 

 

Θ) 

Η χρέωση μεταφοράς θα περιλαμβάνεται στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και επιθυμούμε 

σταθερή χρέωση €/kWh καθόλη τη συμβατική περίοδο. 

 

Ι) 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο  της εταιρείας ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:  Ότι ακριβώς αναφέρεται στην 

διακήρυξη σελ. 41 

 

Κ) 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο της εταιρείας ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:   Θα λάβετε υπόψη σας την τιμή 

Οκτωβρίου 2020. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 

 

 

 

 

 

                               Ιωάννης Ζαμπούκης 
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