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2η  ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 937/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

Ερώτηση 1  
Στην σελίδα 42 της διακήρυξης, αναφέρεται: 

«Ο Ανάδοχος για κανένα λόγο δεν θα συναρτά την εκ μέρους του εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης απο την πληρωμή του 
εκ μέρους της ΕΑΒ» 
 
Παρακαλούμε διευκρινίστε το νόημα της παραπάνω φράσης, καθώς ο εκάστοτε 
προμηθευτής διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων του κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου, 
σε περίπτωση που ο χρήστης της παροχής Φ.Α. δεν εξοφλεί εγκαίρως τις 
οφειλές του. 

 

 
1.Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 5.1, και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  
 
 
 

Ερώτηση 2 
Στην σελίδα 28 της διακήρυξης αναφέρεται: 

«...TTF είναι η τιμή προμήθειας και εκφράζεται σε €/kWh. Η τιμή TTF για έναν μήνα 
τιμολόγησης (Μ) δημοσιεύεται (σε €/MWh) την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του 
προηγούμενου Μήνα (Μ-1) απο τον Μήνα Τιμολόγησης, στις αναφορές δεδομένων του 
Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΕΧ) στον πίνακα “Monthly Index: TTF” (στην 
ιστοσελίδα https://www.powernext.com/futures-market-data) ή σε άλλη ισοδύναμη.» 
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίστε τι εννοείτε με την εξής έκφραση “ή σε άλλη 

2.Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης. 
 
 



 
 

 
 

ισοδύναμη”. Μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί η τιμή του δείκτη TTF 
από άλλη ισοδύναμη αναφορά, όπως αυτή της ICIS Heren; 

Ερώτηση 3  
Στην σελίδα 46 της διακήρυξης αναφέρεται: 

«6.4.3. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας, αποδέχεται ότι έχει λάβει πλήρη 
γνώση των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ ΑΕ όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες του και των επί 
τόπου συνθηκών, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις και χωρίς να δύναται εκ των 
υστέρων να επικαλεστεί άγνοια συνθηκών η/και γεγονότων, πλην αυτών της ανωτέρας 
βίας.» 
 
Η παραπάνω πρόβλεψη δεν συνάδει με το αντικείμενο της εν θέματι 
Προμήθειας και ο Προμηθευτής δεν είναι επ’ ουδενί λόγο αρμόδιος για τον 
επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων με σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης. 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η εν λόγω πρόβλεψη έχει αναγραφεί εκ 
παραδρομής. 

 

 
3.Ο όρος 6.4.3. έχει αναγραφεί εκ παραδρομής. 
 
 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 
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