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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 2 Ιουλίου 2019 με την εξής σύνθεση: 

Πουλοπούλου Αγγελική Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου- Εισηγήτρια 

και Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Μέλος. 

 Για  να εξετάσει 1. την από 24.5.2019 με Γεν. Αρ. Κατ. Α.Ε.Π.Π. 626/28-

5-2019 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία “…” 

και με διακριτικό τίτλο “…”, νομίμως εκπροσωπουμένου και 2. την από 

29.5.2019 με Γεν. Αρ. Κατ. Α.Ε.Π.Π. 648/30-5-2019 Προδικαστική Προσφυγή 

του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο “…”, 

νομίμως εκπροσωπουμένου. 

   Κατά της αναθέτουσας αρχής «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …» και των 

όρων της υπ’ αρ. …/2019 διακήρυξης με την οποία προκηρύχτηκε ηλεκτρονικός 

ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη προμήθειας Φυσικού Αερίου για 

την κάλυψη των αναγκών του, εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 256.613,17 ευρώ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Εμμανουέλα 

Σωτηροπούλου. 

  

Αφού  μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 
1. Επειδή με την πρώτη Προδικαστική Προσφυγή  η πρώτη 

προσφεύγουσα “…” επιδιώκει όπως ακυρωθεί α) ο όρος 4.3 «Όροι εκτέλεσης 

σύμβασης» της Προσβαλλόμενης σύμφωνα με τον οποίο «... Για την καλή 

εκτέλεση των όρων σύμβασης, η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία 
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έχει την ευθύνη και εποπτεία του έργου, θα ορίσει επιτροπή ποιοτικής 

παραλαβής και παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτού, που θα συντάσσει και τα 

σχετικά πρωτόκολλα ποιοτική παραλαβής, τα οποία θα συνοδεύσουν έκαστο 

τιμολόγιο», ο όρος  όρο 6.2 σύμφωνα με τον οποίο «Παραλαβή υλικών -Χρόνος 

και τρόπος παραλαβής υλικών», «...Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος του φυσικού 

αερίου θα γίνεται προσκόμιση από προμηθευτή/ανάδοχο βεβαίωσης όπου θα 

πιστοποιείται η σύνθεση του παραληφθέντος φυσικού αερίου», δοθέντος ότι, 

αφενός, η Επιτροπή Παραλαβής Αναθέτουσας Αρχής Ουδεμία ουδεμία 

αρμοδιότητα έχει ως προς τον ποιοτικό έλεγχο του Φυσικού Αερίου και 

αφετέρου,  δε νοείται εκ του νόμου χορήγηση από τον προμηθευτή-ανάδοχο 

βεβαίωση περί πιστοποίησης σύνθεσης του Φυσικού Αερίου, β) η απαίτηση στο 

συνημμένο Παράρτημα Η (ΕΕΕΣ) - και προκειμένω ΤΕΥΔ-, το οποίο αποτελεί 

ανυπόσπαστο μέρος της Προσβαλλόμενης και μαζί αυτήν αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο, σύμφωνα με την αναθέτουσα ζητεί, πέραν του οριζομένου στον  Όρο 

2.2.7 Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή το ISO 9001:2015, « 

να είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες» (βλ. 

σελ. 25 του ΤΕΥΔ), γ)  ο όρος 2.4.4  σύμφωνα με τον οποίο «Η τιμή του προς 

προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα», καθώς δεν  προσδιορίζεται 

ρητά η εν λόγω μονάδα και εν γένει ουδέν στοιχείο δίδεται από την 

Προσβαλλόμενη αναφορικά  με τη Χρέωση Μεταφοράς και τη Χρέωση 

Διανομής, οι οποίες  λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του συμβατικού 

τιμήματος. ήτοι  λόγω του μη  σαφή και ακριβή προσδιορισμού του 

υπολογισμού του συμβατικού τιμήματος, που αποτελεί και κριτήριο ανάθεσης 

του λόγω διαγωνισμού.  

2. Επειδή, με την δεύτερη Προδικαστική Προσφυγή  η δεύτερη 

προσφεύγουσα «…» επιδιώκει όπως ακυρωθεί άλλως τροποποιηθεί α) ο όρος  

2.2.6 και 2.2.9.2, και τούτο διότι ενώ στην παρ. 2.2.6 αναφέρονται τα έτη 2016-

2017-2018 ως τελευταία τρία έτη κατά τα οποία δέον όπως έχουν εκτελεστεί οι 
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σχετικές συμβάσεις που θα αναφέρονται στον κατάλογο που προσκομίζουν οι 

οικονομικοί φορείς, στην παρ. 2.2.9.2, αναφέρονται τα έτη 2015-2016-2017, 

στον οποίο περιγράφονται οι απαιτήσεις ως προς την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό και ο τρόπος απόδειξης της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις αυτές. 

Αναφέρεται επίσης στην παρ. 2.2.6 ότι το ελάχιστο ετήσιο τίμημα της σύμβασης 

πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% του ετήσιου δημοπρατούμενου 

στην παρούσα διακήρυξη και διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, ενώ στην παρ. 

2.2.9.2 αναφέρεται ότι οι συμβάσεις πρέπει να είναι συνολικού τιμήματος, κατά 

τα ως άνω έτη, ίσου ή μεγαλύτερου του ετήσιου προϋπολογισμού της 

παρούσας διακήρυξης, δημιουργώντας έτσι όμως αντιφάσεις ως προς τις 

ακριβείς απαιτήσεις, και δη ως προς το ελάχιστο τίμημα των συμβάσεων που 

οφείλουν να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προς απόδειξη 

της τεχνικής καταλληλότητάς τους, μη διασαφηνίζοντας με ακρίβεια τον αριθμό 

και συνολικό απαιτούμενο τίμημα των συμβάσεων που αντιστοιχούν «στις 

κυριότερες παραδόσεις». Ο τρόπος ωστόσο που αναφέρονται περιγραφικά οι 

απαιτήσεις αυτές δημιουργούν ασάφεια και αμφισημία. β) ο όρος  2.4.4 της 

προσβαλλομένης όπου ορίζεται ότι «Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με 

βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης; σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά των 

συμμετεχουσών εταιρειών πρέπει να περιλαμβάνει: Η τιμή του προς προμήθεια 

υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.», «....στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης...Οι 

προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις 

οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα, Β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 

τον συνολικό προϋπολογισμό της διακήρυξης», διότι η υποβολή της 

οικονομικής προσφοράς από μέρους των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
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οικονομικών φορέων είναι σχεδόν αδύνατη, ανεξαρτήτως τυχόν διευκρινίσεων 

που θα μπορούσαν να παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς το 

επίμαχο άρθρο της διακήρυξης πάσχει επί της ουσίας και χρήζει τροποποίησης 

πολλώ δε μάλλον καθώς  στο Παράρτημα IV που φέρει τον τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον σχετικό πίνακα καταχώρισης της τιμής 

προμήθειας φυσικού αερίου, υπάρχει ένα μόνο κελί όπου πρέπει να 

καταχωρηθεί η τιμή προσφοράς στο σύστημα. 

3. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη πως: α) και οι δύο Προδικαστικές 

Προσφυγές έχουν ασκηθεί  στο πλαίσιο κοινής διαδικασίας, και β) και οι δύο 

Προδικαστικές Προσφυγές επιδιώκουν την ακύρωση της ίδιας πράξης, οι 

Προδικαστικές Προσφυγές εξετάζονται από κοινού λόγω συνάφειας και προς 

αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π 

4. Επειδή με τη με αρ. 5/2019 διακήρυξη, το Γενικό Νοσοκομείο 

Κιλκίς, ως αναθέτουσα αρχή, προκήρυξε  ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο 

διαγωνισμού για τη σύναψη προμήθειας Φυσικού Αερίου για την κάλυψη των 

αναγκών του, εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 256.613,17 ευρώ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 

10-5-2019 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 13-5-2019 με Μοναδικό ΑΔΑΜ 

… και στο ΕΣΗΔΗΣ την 13-5-2019 με συστημικό α/α … . 

5. Επειδή, για την άσκηση της πρώτης Προδικαστικής Προσφυγής 

έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί, κατ’ άρθρο 5 ΠΔ 39/2017 και 363 Ν. 

4412/2016 το ηλεκτρονικό παράβολο, ήτοι το  με κωδικό … ποσού 1285,20 €. 

6. Επειδή, για την άσκηση της δεύτερης Προδικαστικής Προσφυγής 

έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί, κατ’ άρθρο 5 ΠΔ 39/2017 και 363 Ν. 

4412/2016 το  ηλεκτρονικό παράβολο, ήτοι το  με κωδικό …, ποσού 1283,18 € . 

7. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου 

του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

4412/2016, η δε Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της Διακήρυξης 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 και του 

άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ως και κατά χρόνο αρμόδια, όπως 
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προκύπτει από το άρθρο 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. Επειδή, αμφότερες οι Προδικαστικές Προσφυγές έχουν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα, καθόσον κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα 

άρθρα 361 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (γ) του Π.Δ. 

39/2017. 

9. Επειδή, επομένως, οι υπό κρίση Προδικαστικές Προσφυγές 

παραδεκτά και νόμιμα φέρονται προς εξέταση ενώπιον του 1ου Κλιμακίου της 

ΑΕΠΠ. 

10. Επειδή, από την επισκόπηση του ηλεκτρονικού τόπου του 

διαγωνισμού, προκύπτει ότι με τη με αρ. …/…  απόφαση  του Διοικητή της 

αναθέτουσας αρχής με Θέμα : Πρώτη Τροποποίηση όρων της υπ’ αριθμ. 

5/2019 διακήρυξης διαγωνισμού ΑΔΑ:… και ΑΔΑΜ: … για την προμήθεια 

Φυσικού Αερίου, τροποποιήθηκαν οι όροι της ως άνω διακήρυξης  κατά τρόπο 

αποκρινόμενο στο αντικείμενο  που προσβλήθηκε με τις υπό κρίση 

Προδικαστικές Προσφυγές, ήτοι τροποποιήθηκαν οι όροι  ως εξής : 1) Η 

παράγραφος 2.2.5 της που αφορά την Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, αντικαθίσταται στο σύνολό της με τα παρακάτω: Όσον αφορά την 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

της επιχείρησής τους, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας (μέσος όρος 

ετών 2016-2017-2018), ίσο ή μεγαλύτερο της εκτιμώμενη αξία (χωρίς ΦΠΑ) της 

παρούσας σύμβασης. Στη περίπτωση νεοϊδρυθεισών οικονομικών φορέων 

(αποδεδειγμένα μετά την 1/1/2018), δύναται να χρησιμοποιηθεί, προς απόδειξη 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους , επιπρόσθετος κύκλος 

εργασιών που αφορά το τρέχον έτος (2019) και έως την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.  2) Η παράγραφος 2.2.6 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  αντικαθίσταται στο σύνολό της με τα 

παρακάτω:  Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά 

τη διάρκεια των ετών 2016, 2017 και 2018, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις 

προμήθειας φυσικού αερίου, συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το 50% της 
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εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης. Το ποσό αυτό μπορεί να 

προκύπτει από την αξία είτε μίας είτε περισσοτέρων συμβάσεων αθροιστικά. 

Στην περίπτωση νεοϊδρυθεισών οικονομικών φορέων (αποδεδειγμένα μετά την 

1/1/2018), δύναται να χρησιμοποιηθούν συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί στο 

τρέχον έτος (2019) και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 3) Η περίπτωση Β.3 της παρ. 2.2.9.2 Αποδεικτικά 

μέσα, αντικαθίσταται στο σύνολό της με τα παρακάτω: Β.3. Για την απόδειξη 

της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Δήλωση περί του ετήσιου ύψους του κύκλου 

εργασιών τους κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 καθώς και δημοσιευμένους 

Ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για τα ίδια έτη. Εάν ο οικονομικός 

φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 

του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, η καταλληλότητα του 

οποίου εναπόκειται στην κρίση του Γ.Ν. … . Εάν η επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Ισολογισμούς ή 

φορολογικές δηλώσεις, για όσο χρόνο λειτουργεί. Στη περίπτωση 

νεοϊδρυθεισών οικονομικών φορέων (αποδεδειγμένα μετά την 1/1/2018), 

δύναται να χρησιμοποιηθεί, προς απόδειξη του κύκλου εργασιών που 

συντελέσθηκε εντός τρέχοντος έτους, οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο (π.χ. 

μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ). 4) Η περίπτωση Β.4 της παρ. 2.2.9.2 Αποδεικτικά 

μέσα, αντικαθίσταται στο σύνολό της με τα παρακάτω: Β.4. Για την απόδειξη 

της τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: Κατάλογο των κυριοτέρων συμβάσεων με αντικείμενο 

την προμήθεια φυσικού αερίου, που εκτέλεσε κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, 

με αναφορά του αντίστοιχου ποσού-αξίας της σύμβασης, της ημερομηνίας 

προμήθειας καθώς και των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων αποδεκτών της 

προμήθειας αυτής, από τον οποίο θα προκύπτει ότι έχει εκτελέσει συμβάσεις 

συναφούς προμήθειας αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το 50% της εκτιμώμενης 

αξίας της παρούσας σύμβασης. Το ποσό αυτό μπορεί να προκύπτει από την 

αξία είτε μίας είτε περισσοτέρων συμβάσεων αθροιστικά Ο κατάλογος αυτός θα 

πρέπει να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Ως τέτοια 
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λαμβάνονται υπόψη, εάν ο αποδέκτης της προμήθειας είναι δημόσια αρχή, 

πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και 

εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, τα αντίστοιχα παραστατικά, ήτοι 

αντίγραφα μηνιαίων λογαριασμών που έχουν εκδοθεί προς αυτούς. Στην 

περίπτωση νεοϊδρυθεισών οικονομικών φορέων (αποδεδειγμένα μετά την 

1/1/2018), δύναται να εμφανιστούν στον προσκομιζόμενο κατάλογο κυριοτέρων 

συμβάσεων, στοιχεία συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί στο τρέχον έτος. 5) Το 

άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών αντικαθίσταται στο σύνολό του με τα 

παρακάτω: Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο 

στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος «IV» της παρούσας διακήρυξης. Ως εκτιμώμενη μη δεσμευτική 

ετήσια ποσότητα κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) ορίζονται οι 5.600.000 

kWh. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα (Α) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (Μ) και 

Περιθωρίου Κέρδους (Κ), εκφραζόμενο σε €/kWh, το οποίο αναλύεται στον 

κατωτέρω τύπο: Α = Μ1 + Κ2 όπου: 1 H Χρέωση Μεταφοράς (Μ) εκφράζεται σε 

€/kWh και είναι σταθερή για όλο το Συμβατικό Έτος. Θα υπολογιστεί από τον 

προσφέροντα σύμφωνα με το ενδεικτικό (μη δεσμευτικό) προφίλ κατανάλωσης 

της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι τα στοιχεία ημερησίων καταναλώσεων για το 

διάστημα από Απρίλιο 2018 έως Μάρτιο 2019, όπως αυτά αναφέρονται 

Παραρτήματος «I»- Τεχνικές Προδιαγραφές. 2 Το Περιθώριο Κέρδους (Κ) 

εκφράζεται σε €/kWh και είναι σταθερό για όλο το Συμβατικό Έτος. 

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 

(Π)3. Το συμβατικό τίμημα, ήτοι η μηνιαία τιμολόγηση, θα προκύπτει από την 

εφαρμογή του τύπου ως αναφέρεται κατωτέρω: Συμβατικό τίμημα = Χρέωση 

Προμήθειας (Π) * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Μεταφοράς (Μ) * 

Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (Δ) όπου:  H Χρέωση 

Προμήθειας (Π) προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου ως αναφέρεται 

κατωτέρω: Χρέωση Προμήθειας (Π) = AP5 + FPAuction6 + Περιθώριο Κέρδους 
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(Κ)2 Η Χρέωση Προμήθειας (Π), εκφράζεται σε €/kWh, είναι πληρωτέα για κάθε 

kWh Φυσικού Αερίου που παραδίδεται και υπολογίζεται για κάθε Μήνα του 

Τριμήνου του Συμβατικού Έτους.  Το AP 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. Το 

FPAuction 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.  Το 

Περιθώριο Κέρδους (Κ) ως περιγράφεται ανωτέρω.  H Χρέωση Μεταφοράς (Μ) 

ως περιγράφεται ανωτέρω. Η Χρέωση Διανομής (Δ) καθορίζεται σύμφωνα με το 

εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισμό 

Τιμολόγησης Διανομής και το Τιμολόγιο Διανομής, για υπηρεσίες Διανομής 

Φυσικού Αερίου. Αποτελείται από τη Χρέωση Ενέργειας Διανομής και τη 

Χρέωση Δυναμικότητας Διανομής. Θα προκύπτει για δηλωμένη Δεσμευμένη 

Ωριαία Δυναμικότητα ίση με 2.800 kWh και θα μεταβάλλεται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα υπερβεί το 

2.800 kWh. Η μηνιαία τιμολόγηση θα προκύπτει λαμβάνοντας επίσης υπόψη : 

α) την ισοτιμία αναφοράς Ευρώ- Δολαρίου Η.Π.Α.-USD, όπως αυτή 

ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 5η εργάσιμη ημέρα 

του μήνα που ακολουθεί τον μήνα τιμολόγησης. β) ότι οι δείκτες του Περιθωρίου 

Κέρδους (Κ) καθώς και της Χρέωσης Μεταφοράς (Μ) θα διατηρηθούν σταθεροί 

καθ' όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου, ακόμη και σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος θα κληθεί να προμηθεύσει υπερβάλλουσα ή υπολειπόμενη ποσότητα 

Φυσικού Αερίου από την συμβατική. γ) ότι όλοι οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί που 

απαιτούνται για τον προσδιορισμό μοναδιαίων τιμών (USD/kWh και €/kWh) 

καθώς και το τελικό αποτέλεσμα θα γίνονται με στρογγυλοποίηση στο έκτο 

δεκαδικό ψηφίο. Τα ποσά (€) θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο. Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο 

"Οικονομική Προσφορά" την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 

υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα «IV» 

της παρούσας διακήρυξης, σε μορφή pdf. Στο προσφερόμενο τίμημα 
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περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση της προμήθειας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στη 

σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, ο 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ειδικά τέλη Ρ.Α.Ε. Επισημαίνεται ότι το 

εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις 

οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 

τον προϋπολογισμό της σύμβασης όπως καθορίζεται στην παρούσα 6) Το 

άρθρο 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης, τροποποιείται ως κάτωθι: «Για την 

καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, 

η οποία έχει την ευθύνη και εποπτεία του έργου, θα ορίσει επιτροπή ποιοτικής 

παραλαβής και παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτού, που θα συντάσσει και 

τα σχετικά πρωτόκολλα ποιοτικής παραλαβής, τα οποία θα συνοδεύσουν το 

έκαστο τιμολόγιο» 7) Το περιεχόμενο του άρθρου 6.2 Παραλαβή υλικών - 

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών, αντικαθίσταται στο σύνολό του από τα 

κάτωθι: 6.2.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργείται 

από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, η οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια 

γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.2.2. Ως τόπος παροχής της συμβατικής προμήθειας ορίζεται το Γ.Ν. … 6.2.3. 

Η παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016. Μετά την παραλαβή της συμβατικής προμήθειας, η Επιτροπή 

Παραλαβής συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και το κοινοποιεί 

στην Δ/νση Οικονομικών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός 
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και ποσοτικός έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. 

6.2.4. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι η παρεχόμενη προμήθεια δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται Πρωτόκολλο 

Προσωρινής Παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 

από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα της παρεχόμενης προμήθειας και 

συνεπώς αν μπορεί η τελευταία να καλύψει τις σχετικές ανάγκες. 6.2.5. Στην 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή της εν λόγω παρεχόμενης προμήθειας, με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή της 

παρεχόμενης προμήθειας της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 6.2.6. Το 

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα 30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.2.7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 

σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 

4412/2016. Οι Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 8) Αντικαθίσταται το Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV, με το κάτωθι κείμενο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την 

κάτωθι οικονομική μας προσφορά για την παροχή προμήθειας ως αναλύεται 

στο Παράρτημα «Α». Το Άθροισμα (Α) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (Μ) ¹ 

και Περιθωρίου Κέρδους (Κ) , εκφραζόμενο σε €/kWh, το οποίο θα ισχύει 

ετησίως, ισούται με: Άθροισμα (Α) = …………… (€/ kWh, αριθμητικώς) 
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…………… (€/ kWh, ολογράφως) Όπου: η Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) 

είναι: …………….(αριθμητικώς) ………… (ολογράφως) και το Περιθώριο 

Κέρδους (Κ, σε €/kWh) είναι: …….(αριθμητικώς) …… (ολογράφως) Το 

εκτιμώμενο συμβατικό τίμημα (σε €) το οποίο προκύπτει χρησιμοποιώντας τους 

ανωτέρω δείκτες Χρέωσης Μεταφοράς (Μ)¹ και Περιθωρίου Κέρδους (Κ)² , για 

εκτιμώμενη Ποσότητα κατανάλωσης (Q) ίση με 5.600.000 kWh, για Δεσμευμένη 

Ωριαία Δυναμικότητα ίση με 2.800 kWh, και θεωρώντας σαν χρονική στιγμή 

υπολογισμού την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της «Ετήσια 

Δημοπρασία 2019 Νο 005 - 1ο Τρίμηνο 2019» της ΔΕΠΑ, είναι το εξής: 

….………… (αριθμητικώς) ……… (ολογράφως) αφορά την διαδικασία 

Αξιολόγησης και αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη χρονική στιγμή. To ανωτέρω 

τίμημα προκύπτει λαμβάνοντας επίσης υπόψη: α) την Oριστική Μοναδιαία Τιμή 

Εκκίνησης (σε USD/kWh) της «Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 - 1ο Τρίμηνο 

2019» της ΔΕΠΑ, όπως αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ, 

(http://www.depa.gr) β) την ισοτιμία αναφοράς Ευρώ-Δολαρίου Η.Π.Α.-USD, 

όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 

ημερομηνία ανακοίνωσης του (α) ανωτέρω. γ) ότι οι δείκτες του Περιθωρίου 

Κέρδους (K) καθώς και της Χρέωσης Μεταφοράς (M) θα διατηρηθούν σταθεροί 

καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου, ακόμη και σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος θα κληθεί να προμηθεύσει υπερβάλλουσα ή υπολειπόμενη ποσότητα 

Φυσικού Αερίου από την συμβατική. δ) ότι όλοι οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί που 

απαιτούνται για τον προσδιορισμό μοναδιαίων τιμών (USD/kWh και €/kWh) 

καθώς και το τελικό αποτέλεσμα θα γίνονται με στρογγυλοποίηση στο έκτο 

δεκαδικό ψηφίο. Τα ποσά (€) θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο. ε) ότι ο εφαρμοζόμενος τύπος είναι ο εξής: Συμβατικό τίμημα = Χρέωση 

Προμήθειας (Π) Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Μεταφοράς (Μ) 

Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (Δ) ⁴  , ως αναλύονται στο 

άρθρο 2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) της παρούσας διακήρυξης. 

Δηλώνουμε ότι στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα μας 

(έξοδα μετακινήσεων, συντηρήσεων τεχνικού εξοπλισμού-δικτύου κλπ). Στο 

προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
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άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση της 

προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη και στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί. Δεν συμπεριλαμβάνεται 

ο Φ.Π.Α, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ειδικά τέλη Ρ.Α.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ και 

9) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΕΕΣ Στο περιεχόμενο του επισυναπτόμενου στη διακήρυξη 

ΕΕΕΣ και ειδικότερα στο Μέρος IV:Κριτήρια επιλογής - Δ: Συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης , απαιτείται η 

συμπλήρωση του πεδίου που αναφέρει: «Θα είναι σε θέση ο οικονομικός 

φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;» Τυχόν θετική απάντηση 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στο ανωτέρω πεδίο περιορίζεται 

αποκλειστικά στα ζητούμενα του άρθρου 2.2.7 της Διακήρυξης του διαγωνισμού 

και ως εκ’ τούτου δεν θα απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή η προσκόμιση 

πιστοποιητικού συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας που 

αφορούν την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

11. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι η 

αναθέτουσα αρχή τροποποίησε τους προσβαλλόμενους με τις υπό κρίση 

προδικαστικές προσφυγές, όρους της διακήρυξης, συνομολογώντας με τον 

τρόπο αυτό το βάσιμο των υπό κρίση προσφυγών. 

12.  Επειδή, κατ’ ακολουθία, οι κρινόμενες Προδικαστικές Προσφυγές 

πρέπει να γίνουν δεκτές. 

13.  Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, τα Παράβολα που 

κατέθεσαν η πρώτη και δεύτερη προσφεύγουσα πρέπει να τους επιστραφούν 

(άρθρα 363 παρ. 5 Ν. 4412/2016 και 5 παρ. 5 Κανονισμού). 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται τις υπό κρίση προδικαστικές προσφυγές. 
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Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος Παραβόλου με κωδικό … 

ποσού 1285,20 €. 

Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος Παραβόλου με κωδικό 

…, ποσού 1283,18 € 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 2 Ιουλίου 2019 και εκδόθηκε αυθημερόν 

στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ 

 

 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ             ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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