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Αριθμ. αποφ. 55/ 2019
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Ευβοίας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων
Ταχ. Δνση: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15
ΧΑΛΚΙΔΑ _ τκ 34100
ΠΛΗΡ: κ. Φώτης Γκούνης
ΤΗΛ. 2221351140
Email: doappex@hotmail.gr

Από το Πρακτικό Νο25/ 2019
του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Xαλκίδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου
Χαλκιδέων επί της οδού Φαρμακίδου 15 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα την 28η του μήνα
Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας έπειτα από την αρ. πρ. 3241/238-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα
Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Έγινε διαπίστωση ότι σε σύνολο 15
μελών βρέθηκαν παρόντα τα 14 όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

Χρήστος Παγώνης

6.

Μαρία Βαγιάννη

2.

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης

7

Πάνος Συκιώτης

12

Εμμανουήλ Κουράκης

3.

Μάριος Λεβέντης

8.

Ευφροσύνη Βαρβάρου Οικονόμου

13

Παναγιώτης Συκιώτης

4.

Χαράλαμπος Κουσκούτης

9

Παναγιώτης Γεωργαράς

14

Δημήτριος Γεωργάκαινας

5

Ευαγγελία Κούτρα

10

Κρυσταλία Καλαχάνη

15

11

Χαράλαμπος Καρλής

AΠΟΝΤΕΣ: Πολυχρόνου Νικολέτας
Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του ΔΟΑΠΠΕΧ Μαρία
Καραχάλιου
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του ΔΟΑΠΠΕΧ κ. Φώτιος Μ.
Γκούνης
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ
τροποποιεί
τους όρους της υπ’ αριθμ. 54/2019(ΑΔΑ:ΩΟ7ΚΟΚΡΚ-Μ7Ν) διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου
για την προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με κριτήριο κατακύρωσης
την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου Χαλκίδος ,
Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ως εξής:

Α) στο τέλος του άρθρου 10 προστίθεται το εξής κείμενο :
« Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης (τιμή), σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας
διακήρυξης.
Ως εκτιμώμενη μη δεσμευτική ετήσια ποσότητα κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.)
ορίζονται οι 1.750 ΜWh.
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, όπως αναφέρεται στις 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)3 * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση
Μεταφοράς (Μ)1 * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (Δ)4
όπου:
3 H Χρέωση Προμήθειας (Π) προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου ως αναφέρεται
κατωτέρω:
Χρέωση Προμήθειας (Π) = AP5 + FPAuction6 + Περιθώριο Κέρδους (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.
5 Το AP είναι η οριστική μοναδιαία τιμή εκκίνησης της ετήσιας Δημοπρασίας του
συμβατικού έτους (σε USD/kWh), για το τρίτο Τρίμηνο του 2019 της ΔΕΠΑ, όπως αυτή
ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ http:// www.depa.gr.
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6 Το FPAuction είναι η μοναδιαία χρέωση ευελιξίας (σε USD/kWh), για το τρίτο Τρίμηνο
του 2019 της ΔΕΠΑ, όπως αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ
http://www.depa.gr.
2 Το Περιθώριο Κέρδους (Κ) ως περιγράφεται ανωτέρω.
1 H Χρέωση Μεταφοράς (Μ) ως περιγράφεται ανωτέρω.
4 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 1,3 ΜWh και θα μεταβάλλεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα υπερβεί το 1,3 ΜWh.
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.
Στο προσφερόμενο τίμημα 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.»

Β) Αντικαθίσταται το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ι με το
κάτωθι κείμενο :
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την κάτωθι οικονομική μας προσφορά για την
παροχή προμήθειας φυσικού αερίου.
Το Άθροισμα (Α) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (Μ) ¹ και Περιθωρίου Κέρδους (Κ) ²,
εκφραζόμενο σε €/kWh, το οποίο θα ισχύει ετησίως, ισούται με:
Άθροισμα (Α) = ………………….………………………………………………………….……(€/ kWh,
αριθμητικώς)
…………………..………………………………………………………….……(€/ kWh, ολογράφως)
Όπου:
¹ η Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) είναι:
………………………………………………………………………….……………….………………………….……..….(αριθμη
τικώς)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..(ολογρ
άφως)
και
² το Περιθώριο Κέρδους (Κ, σε €/kWh) είναι:
………………………………………………………………………….……………….………………………….……..….(αριθμη
τικώς)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..(ολογρ
άφως)
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 1.750 ΜWh, για Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα ίση
με 1,3 kΜWh, και θεωρώντας σαν χρονική στιγμή υπολογισμού την ημερομηνία
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της «Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 - 3ο Τρίμηνο
2019» της ΔΕΠΑ, είναι το εξής:
………………………………………………………………………….……………….………………………….……..….(αριθμη
τικώς)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..(ολογρ
άφως)
*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 - 3ο 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.
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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) ³ * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση
Μεταφοράς (Μ) ¹ * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (Δ) ⁴ , ως αναλύονται
στο άρθρο 10 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 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
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Ύστερα από αυτά το Δ.Σ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(λευκό κ. Μ. Λεβέντης)
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54/2019(ΑΔΑ:ΩΟ7ΚΟΚΡΚ-Μ7Ν) διακήρυξης για την
επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής για τις ανάγκες του
Κολυμβητηρίου Χαλκίδος , Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ως ανωτέρω
παρατίθεται

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Παγώνης

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης, Χαράλαμπος Κουσκούτης, , Μαρία
Βαγιάννη, Πάνος Συκιώτης, , Έφη Βαρβάρου – Οικονόμου , Δημήτρης
Γεωργάκαινας, , Ευαγγελία Κούτρα, Μάριος Λεβέντης, Παναγιώτης
Γεωργαράς, Χαράλαμπος Κώσταρος, Κρυσταλλία Καλαχάνη, Χαράλαμπος
Καρλής, Εμμανουήλ Κουράκης

Χαλκίδα 28/8/2019
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