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Θέμα:  Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων οικονομικού φορέα για το διαγωνισμό 9/2021 

Προμήθεια, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου στη ΜΘΞ 

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 8206/11-6-2021 έγγραφο οικονομικού φορέα 

 

  

Σχετικά με ερωτήματα που έθεσε οικονομικός φορέας στο πλαίσιο του διαγωνισμού του 

θέματος, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινιστικές απαντήσεις όπως αυτές διατυπώθηκαν 

από την αρμόδια Διεύθυνση: 

Ερώτημα 1 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.4 της εν θέματι διακήρυξης αναφέρεται ότι: 
«Μειοδότης θα αναδειχθεί ο Οικονομικός Φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
στο άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Χρέωσης Προμήθειας 
(ΧΠ), εκφραζόμενο σε €/kWh, το οποίο αναλύεται στον κατωτέρω τύπο: 
(ΑΘ) = (ΧΜ) + (ΧΠ) όπου: 
(ΧΜ): Η Χρέωση Μεταφοράς εκφράζεται σε €/kWh και είναι σταθερή για όλο το 
Συμβατικό Χρονικό Διάστημα. Θα υπολογιστεί από τον προσφέροντα σύμφωνα με το 
ενδεικτικό (μη δεσμευτικό) προφίλ κατανάλωσης, ήτοι τα στοιχεία ημερησίων 
καταναλώσεων της ΜΘΞ, για τα τρία προηγούμενα έτη, 2018,2019,2020, όπως αυτά 
αναφέρονται στους αντίστοιχα επισυναπτόμενους πίνακες στο Παράρτημα "Α". 
(ΧΠ): Η Χρέωση Προμήθειας εκφράζεται σε €/kWh και θα είναι σταθερή για όλο το 
χρονικό διάστημα της σύμβασης. Περιλαμβάνει το λειτουργικό, το διαχειριστικό και 
χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης της δραστηριότητας εμπορίας, όπως επίσης και το 
καθαρό εμπορικό περιθώριο του Αναδόχου. 
Η χρέωση προμήθειας θα έχει σταθερή τιμή και θα είναι στρογγυλοποιημένη στο 6o 
δεκαδικό ψηφίο. Ενώ, παράλληλα σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.5 αναφέρεται ότι: 
«Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας (αποσφράγισης) του διαγωνισμού 
και επίσης ότι η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια». 
Με βάση τα ανωτέρω, ζητείται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς να 
δεσμευτούν με την προσφορά σταθερής τιμής προμήθειας (ΧΠ) για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, τη στιγμή που για μια προμήθεια το κόστος της οποίας είναι μεταβαλλόμενο 
και εξαρτάται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες. Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα 
δύσκολη την εκτίμηση του κινδύνου και επομένως του κόστους του φυσικού αερίου για 
το αντίστοιχο διάστημα, το οποίο δεν είναι αυστηρώς καθορισμένο. 



Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη από τη μία πλευρά τόσο τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, 
ήτοι 750.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. όσο και την εκτιμώμενη Ετήσια Συμβατική Ποσότητα 
(ΕΣΠ) για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος κατανάλωσης Φ.Α., ήτοι 40.000.000 kWh. Και 
από την άλλη πλευρά την εικόνα των τιμών που επικρατεί στις αγορές το δεδομένο 
χρονικό διάστημα –οπότε και ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν 
προσφορά με σταθερή τιμή προμήθειας (ΧΠ), μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς, 
κάνοντας μία απλή διαίρεση μεταξύ του προϋπολογισθέντος ποσού και της ΕΣΠ, το 
ανώτατο όριο τιμής προμήθειας εντός του οποίου ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 
πρέπει να κινηθεί ήτοι 0,01875€/KWh, ώστε το προσφερόμενο από τον ίδιο Συμβατικό 
Τίμημα να κινείται εντός των ορίων που έχουν τεθεί σε σχέση με τον τιθέμενο 
προϋπολογισμό. Προς περαιτέρω τεκμηρίωση των ανωτέρω, σας παραθέτουμε 
κατωτέρω την εικόνα των διαθέσιμων μηνιαίων τιμών για επόμενο έτος [(σύμφωνα με 
το δείκτη TTF (στήλη “Heren Monthly Indices” ICIS “ του European Spot Gas Market) ο 
οποίος χρησιμοποιείται ευρέως σε συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και πλέον 
χρησιμοποιείται και σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τη προμήθεια φυσικού αερίου στο 
Δημόσιο], οπότε και θα είναι σε ισχύ η εν λόγω Σύμβαση Προμήθειας, όπως ισχύουν το 
παρόν χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα 
συντάξει την οικονομική του προσφορά. 
 

α/α Περίοδος Τιμή €/MWh 

1 Σεπτέμβριος 2021 27,775 

2 Οκτώβριος 2021 27,950 

3 Νοέμβριος 2021 28,425 

4 Δεκέμβριος 2021 28,750 

5 Ιανουάριος 2022 29,201 

6 Φεβρουάριος 2022 29,240 

7 Μάρτιος 2022 27,960 

8 Απρίλιος 2022 21,336 

9 Μάιος 2022 19,341 

10 Ιούνιος 2022 18,857 
11 Ιούλιος 2022 19,102 
12 Αύγουστος 2022 19,287 

Μέσος Όρος 24,769 
 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται αδύνατο 
για τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα να είναι εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού, 
λαμβάνοντας και μόνο υπόψη τον ως άνω Μέσο Όρο Τιμών της συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου: 
24,769€/MWh > 18,750€/MWh (=750.000,00€ / 40.000 MWh), τελική τιμή εξαιρουμένου 
μόνο του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Στο πλαίσιο της αποφυγής ύπαρξης μη βιώσιμης προσφοράς αλλά και στον άξονα 
τήρησης θεμιτού ανταγωνισμού και ίσης πρόσβασης και μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, 
προτείνουμε η αναθέτουσα αρχή να προχωρήσει στην αναδιαμόρφωση του τρόπου 
σύνταξης της οικονομικής προσφοράς και ειδικότερα του τρόπου υπολογισμού της 
Χρέωσης Προμήθειας. 
Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ) να προκύπτει ως το άθροισμα 
μιας κοινής για όλους τους συμμετέχοντες δημοσιευθείσας τιμής αναφοράς και του 
περιθωρίου κέρδους κάθε προμηθευτή, με την αξιολόγηση να γίνεται σε επίπεδο 



περιθωρίου κέρδους. Ως τιμή αναφοράς προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης TTF 
(όπως αυτός ανακοινώνεται στη στήλη “Heren Monthly Indices” ICIS “ του European Spot 
Gas Market την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται του μήνα παραδόσεων(m) για 
το μήνα παραδόσεων(m) και το δείκτη TTF), ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως σε 
συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και πλέον χρησιμοποιείται και σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες για τη προμήθεια φυσικού αερίου στο Δημόσιο, όπως ο Δήμος Αμπελοκήπων 
– Μενεμένης (βλ. Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ >> με ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
562/21). 
Αν ληφθεί υπόψη η ανωτέρω πρόταση ο τύπος υπολογισμού του Αθροίσματος (ΑΘ), 
δύναται να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 
(ΑΘ) = (ΧΜ) + (ΠΚ). 
όπου: 
(ΧΜ) : Η Χρέωση Μεταφοράς εκφράζεται σε €/kWh και είναι σταθερή για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. 
(ΠΚ) : Το Περιθώριο Κέρδους εκφράζεται σε €/kWh και είναι σταθερό για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Περιλαμβάνει το λειτουργικό, το διαχειριστικό και 
χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης της δραστηριότητας εμπορίας, όπως επίσης και το 
καθαρό εμπορικό περιθώριο του Αναδόχου και αποτελεί μία παράμετρο της Χρέωσης 
Προμήθειας (XΠ). 
Παράλληλα, αν ληφθεί υπόψη η ανωτέρω πρόταση ο τύπος υπολογισμού της Χρέωσης 
Προμήθειας (ΧΠ), δύναται να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 
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 Μαΐου 2021 (μήνας εντός του οποίου αναρτήθηκε η εν λόγω διακήρυξη 
στο ΕΣΗΔΗΣ) είναι 0,020587€/kwh και η οποία ορίζεται και για τις ανάγκες του 
παρόντος διαγωνισμού ώστε να υπάρχει σύγκριση των οικονομικών προσφορών ως προς 
ΤΤFm. 
Η Χρέωση Προμήθειας, εκφράζεται σε €/kWh, είναι πληρωτέα για κάθε kWh Φυσικού 
Αερίου που παραδίδεται και υπολογίζεται για κάθε Μήνα του Συμβατικού Έτους. 
(ΠΚ) : Το Περιθώριο Κέρδους περιγράφεται ανωτέρω.      
 
Απάντηση 1  
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ. πρωτ. 8118/9-6-
2021, ότι ένας από τους δυνατούς τρόπους υπολογισμού του συμβατικού τιμήματος είναι 
και αυτός με σταθερή τιμή και κατ’ επέκταση σταθερή τιμή Χρέωσης Προμήθειας. Από 
την ΕΥΑΘ ΑΕ κρίθηκε ως καταλληλότερος για τις ανάγκες της αυτός ο τρόπος 
υπολογισμού και καθορίστηκε πλήρως και σαφώς στην Διακήρυξη 9/2021.  
 
 
Ερώτημα 2 
Σύμφωνα με το Αρ. πρωτ. 8118/9/6/2021 έγγραφό σας με Θέμα: Θέμα: Παροχή 
Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 9/2021 για την 
«Προμήθεια Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος 
(ΜΘΞ)», αναφέρεται ότι «Το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού(ΤΑΕ) που θα ληφθεί υπόψη 
είναι το ΤΑΕ του Μαρτίου 2021». Από πλευράς μας ενημερώνουμε την Αναθέτουσα Αρχή 
ότι σύμφωνα με την "Ετήσια Έκθεση ΔΕΣΦΑ σχετικά με τις Κινήσεις και το Υπόλοιπο του 



Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού για την περίοδο 01.12.2014-31.03.2021", το 
μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού που θα καταβάλλουν οι Χρήστες για κάθε 
κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου αναπροσαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2021 σε 
0€/MWh.  
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι σε συνέχεια της ως άνω έκθεσης το Τέλος Ασφάλειας 
Εφοδιασμού (ΤΑΕ) δε θα ληφθεί υπόψη ή θα ληφθεί ως 0€/MWh έως ότου αναρτηθεί σχετική 
επικαιροποιημένη έκθεση από τον ΔΕΣΦΑ. 

 
Απάντηση 2 
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ. πρωτ. 8118/9-6-
2021, το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού(ΤΑΕ) που θα ληφθεί υπόψη είναι το ΤΑΕ του 
Μαρτίου 2021.   
 

 

 
         

  Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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