
 

Παραρτ. Ι,  Άρθ. 1. 

§1 «Τέλος ενεργοποίησης»: Να μην απαιτείται η καταβολή ποσού εγγύησης κατά 

την υπογραφή του συμβολαίου, όπως γίνεται κατά πάγια τακτική της Δ.Ε.Η. 

 

§2 «Να μην απαιτείται καμία επιβάρυνση […] και στο δίκτυο»: Να διευκρινιστεί εάν 

λόγω της αλλαγής παρόχου προβλέπονται αλλαγές υποδομών του δικτύου και εάν 

για αυτές προβλέπεται επιπλέον χρέωση από το νέο πάροχο παρόλο που ο ΔΕΔΔΗΕ 

παραμένει η διαχειριστική αρχή του δικτύου. 

 

§3 «Ο μέγιστος χρόνος που […] του Συστήματος Διανομής»: 

Λαμβάνοντας υπόψιν το Αρθ. 99 του Κωδ. Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

προκύπτει ότι η ολοκλήρωση των αιτημάτων εκπροσώπησης δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο ελέγχου των υποψήφιων Προμηθευτών.  

Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι: 

 Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Αρθ. 1 στοιχ. 4, Αρθ. 7.1.5 στοιχ.3 Πίνακα και 

Αρθ. 7.3. Τύπος Βαθμολόγησης, όλοι οι Προμηθευτές στο Παράρτημα IV, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ, στο στοιχείο 3 του Πίνακα, στον Αριθμό Ημερών 

θα συμπληρώσουν για το Οικιακό (1) και το Επαγγελματικό (10) ούτως ώστε να 

λάβουν τη μέγιστη βαθμολογία. 

 

§4 «Η αλλαγή πελάτη θα γίνεται […]όπως ήταν πριν»:  

Λαμβάνοντας υπόψιν το Αρθ. 42§1 του Κωδ. Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

διευκρινίζεται ότι ανωτέρω εδάφιο της Πρόσκλησης αποσκοπεί στο να 

αποσαφηνιστεί, εάν σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή 

τρέχων διακανονισμό η οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα με τον Παλαιό Πάροχο, κατά 

τη μετάβαση στο Νέο Πάροχο, αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά το τεχνικό-

διαδικαστικό μέρος, εάν στο εκάστοτε ακίνητο θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση και για 

πόσο χρόνο. 

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με το παρόν δεν ζητά από τους υποψήφιους προμηθευτές να 

δεσμευθούν  καθ’ οιονδήποτε τρόπο για πράξη ή παράλειψη εκ μέρους τους, η οποία 

αποσκοπεί  στο να παρεμποδίσει την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων ή αξιώσεων του 

Παλιού Παρόχου. 

 

 



Παραρτ. Ι,  Άρθ. 6.2.2.,  στοιχ. 2 «Κατανόηση των Απαιτήσεων […]» 

& 3 «Προτεινόμενη Προσέγγιση […]» 

Η ΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δηλώνει ρητά πως τα παραπάνω στοιχεία του διαγωνισμού δεν 

χρειάζεται να υποβληθούν από τους υποψήφιους Προμηθευτές. Ω εκ τούτου δεν θα 

ληφθούν υπόψιν στο στάδιο αξιολόγησης και δεν θα υπάρξει αποκλεισμός 

υποψηφίου για μη υποβολή αυτών. 

 

Παραρτ. Ι,  Άρθ. 6.4. 

Η οικονομική προσφορά που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος θα πρέπει στο σύνολό 

της να έχει ισχύ 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Τούτο αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι κατά το στάδιο αξιολόγησης και μέχρι την 

κατακύρωση της προμήθειας οι προσφερόμενες  τιμές δεν θα μεταβληθούν.  

Επειδή οι συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθούν 

διαφέρουν ως προς τη διάρκεια, η Εταιρεία δεν μπορεί να προσδιορίσει συνολικά 

τη μέγιστη διάρκεια που θα έχουν οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

καθώς τούτο θα εξειδικεύεται κατά περίπτωση. Αντιθέτως η ελάχιστη διάρκεια των 

συμβάσεων μίσθωσης και άρα των αντίστοιχων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας θα είναι ο ένας (1) χρόνος. 

Ως εκ τούτου, οι τιμές που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος στην οικονομική του 

προσφορά θα πρέπει να υπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψιν πως η ελάχιστη 

διάρκεια της μίσθωσης και άρα της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

θα είναι ο ένας (1) χρόνος.  

Επιπλέον, οι τιμές που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος στην οικονομική του 

προσφορά θα πρέπει να είναι ενιαίες ανεξαρτήτως διάρκειας της σύμβασης 

προμήθειας που θα συναφθεί (είτε είναι ένας (1) χρόνος είτε τρία (3) χρόνια). 

Τιμολόγηση που θα διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια  της σύμβασης προμήθειας 

δεν θα γίνει αποδεκτή. 

  

Παραρτ. Ι,  Άρθ. 7.1.,  στοιχ. 5  

Οι οποιεσδήποτε αυξήσεις γίνουν στα ήδη υπάρχοντα δημοτικά, κρατικά και λοιπά τέλη-

φόρους  θα βαρύνουν την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, όπως επίσης και κάθε είδους νέο τέλος ή 

φόρος επιβληθεί από δημόσιες αρχές. Το παρόν στοιχείο αποσκοπεί στο να διευκρινιστεί εάν 

ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλει τυχόν άλλες πάγιες χρεώσεις οι οποίες δεν 

προέρχονται από δημόσια αρχή αλλά εξυπηρετούν την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 

 

 



Παραρτ. Ι,  Άρθ. 7.3. & 10.4. 

Η αξιολόγηση των διαγωνιζόμενων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο βάσει της 

διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 7.3. λαμβάνοντας υπόψιν την επιφύλαξη 

του Άρθ. 10.5. 

 

Παραρτ. Ι,  Άρθ. 11. παρ. 3 

Ένεκα της φύσης και του όγκου και της προμήθειας η Εταιρεία δηλώνει πως: 

A.  Ο Ανάδοχος από την ημέρα που θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύμβασης 

έχει προθεσμία πέντε (5) ημερών αντί της αρχικά  αναγραφόμενης δύο (2) 

ημερών. 

 

B. O Ανάδοχος θα ευθύνεται μόνο εάν η ζημία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ από τη μη 

υπογραφή της σύμβασης εντός της ανωτέρω προθεσμίας προέρχεται από δόλο 

η αμέλεια και όχι από ανωτέρα βία ή τυχηρά. 

 

C. Ο Ανάδοχος δυνάμει των ανωτέρω οφείλει να αποκαταστήσει σε κάθε 

περίπτωση την τυχόν θετική ζημία της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.  

 

Αναφορικά με του Γενικούς Όρους Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, Παρατ. ΙΙ: 

Όπως προκύπτει και από το κείμενο του Διαγωνισμού οι Γ.Ο.Σ. δεν αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης  και ειδικά χωρίς πρότερη έγκριση της Διοίκησης της 

Εταιρείας. Στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού και εφόσον το κείμενο έχει 

δημοσιευθεί τοιουτοτρόπως, δεν χωρεί τροποποίηση των Γ.Ο.Σ. 

 


