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Αρ. Πρωτ. 1230-2019-04-210 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 786/2018 (α/α: 62284) 

Την 14-07-2018 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην δημοσίευση του 
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 786/2018, που αφορά στην επιλογή 
Αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην 
Τανάγρα Βοιωτίας, εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 25.300.000 kWh, για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 
διετίας € 4.700.000,00, χωρίς Φ.Π.Α., κωδικού c.p.v.: 09310000-5, με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την 17-09-2018.  

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός αναρτήθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S: 2018/S 
134-306845), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003436182), στο ΕΣΗΔΗΣ (62284), στην Διαύγεια (ΑΔΑ: 
Ψ1ΗΞ469Η1Γ-ΕΜΖ), στον Τύπο και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ. 

 Υπεβλήθη εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά και συγκεκριμένα από τον οικονομικό φορέα «ΗΡΩΝ 
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. » 

Την 24-10-2018 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνελθούσα σε συνεδρίαση, προχώρησε στο Α’ Στάδιο 
Αξιολόγησης, ήτοι στην αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 
Προσφοράς και την 01-11-2018 κατέγραψε στο σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης το παρακάτω 
αποτέλεσμα: 

ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του οικονομικού 
φορέα «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.»  πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης. 

Την 13-11-2018 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνελθούσα σε συνεδρίαση, προχώρησε στο Β’ Στάδιο 
Αξιολόγησης, ήτοι στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομικών προσφορών» και την 
16-11-2019 κατέγραψε στο σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης το παρακάτω αποτέλεσμα: 

Ο οικονομικός φορέας «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του 
τιμήματος των 1.836.350,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., ανά έτος, ήτοι 3.672.700,00 € για δύο (2) 
έτη, η οποία βρίσκεται εντός του τεθέντος προϋπολογισμού. 

Το ανωτέρω εκτιμώμενο ετήσιο τίμημα αντιστοιχεί σε Ενιαία Μεσοσταθμική Χρέωση κιλοβατώρας ίση 
με 0,05950 €/ kWh (χωρίς Φ.Π.Α.) για ποσότητα κατανάλωσης ίση με 25.300.000 kWh ανά έτος, στο 
οποίο προστίθεται το εκτιμώμενο Μη Ανταγωνιστικό Σκέλος Χρεώσεων των 331.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
ανά έτος. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε : 

την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» ως «Προσωρινού Αναδόχου», 
για την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, 
εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 25.300.000 kWh, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα 
μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», με ετήσιο συμβατικό τίμημα ποσού 1.836.350,00 €, 
πλέον Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται σε  
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25.300.000 kWh x 0,05950 € ανά kWh = 1.505.350,00 € ανά έτος συν (+) το ποσό των 331.000,00 € ως 
εκτιμώμενο μη ανταγωνιστικό σκέλος χρεώσεων ανά έτος.  

Το ως άνω προσφερθέν ετήσιο τίμημα ποσού 1.836.350,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., ευρίσκεται 
εντός του τεθέντος ετήσιου προϋπολογισμού ποσού 2.350.000,00 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Την 11-01-2018 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνελθούσα σε συνεδρίαση, προχώρησε στην αποσφράγιση 
του φακέλου «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και την 04-02-2019 κατέγραψε στο σχετικό 
Πρακτικό Αξιολόγησης το παρακάτω αποτέλεσμα: 

ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», πληροί τους όρους, τα άρθρα 
και τις προϋποθέσεις της εν λόγω Διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε : 

την κατακύρωση του διαγωνισμού θέματος Νο 786/2018 στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΗΡΩΝ 
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.», για την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε., 
στην Τανάγρα Βοιωτίας, εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 25.300.000kWh, για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», με ετήσιο συμβατικό 
τίμημα ποσού 1.836.350,00€ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, 
έναντι ετήσιου προϋπολογισμού ποσού 2.350.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

Την 02-04-2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Β., στην υπ’ αρίθμ. 1478 συνεδρίαση του, 
ενημερώθηκε σχετικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, και ομόφωνα αποφάσισε:  

 

την κατακύρωση του διαγωνισμού θέματος Νο 786/2018 στον οικονομικό φορέα «ΗΡΩΝ 
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.», για την «Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε., 
στην Τανάγρα Βοιωτίας, εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 25.300.000kWh, για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», με ετήσιο συμβατικό 
τίμημα ποσού 1.836.350,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., έναντι ετήσιου προϋπολογισμού ποσού 
2.350.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Το ανωτέρω εκτιμώμενο ετήσιο τίμημα αντιστοιχεί σε «Ενιαία Μεσοσταθμική Χρέωση κιλοβατώρας» 
ίση με 0,05950 €/ kWh (χωρίς Φ.Π.Α.) για εκτιμώμενη ποσότητα κατανάλωσης ίση με 25.300.000 kWh 
ανά έτος, στο οποίο προστίθεται το εκτιμώμενο «Μη Ανταγωνιστικό Σκέλος Χρεώσεων» των 331.000,00 
€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά έτος. 

 

 

Τανάγρα, 11-04-2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
H παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου 


		2019-04-15T11:52:40+0300
	DOMNA RAPTOPOULOU




