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Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου ∆ΕΣΦΑ 01657291/02.11.2015 ηλεκτρονικό 

µήνυµα της Αρχής προς τον ∆ιαχειριστή µε το οποίο κρίνεται σκόπιµη η επανυποβολή της 

εισήγησης του ∆ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης για το 

Έτος 2015, µόνο ως προς το σκέλος που αφορά την τροποποίηση της σύµβασης, σας 

υποβάλλουµε εκ νέου συνηµµένα την εισήγηση για την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού 

Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 

 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην τροποποίηση της ενότητας 6 του Ετήσιου Σχεδιασµού 

Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 422/2014 

Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2294) µε θέµα: «1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 

Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2015 2. 

Έγκριση του τµήµατος δυναµικότητας του ΕΣΦΑ που δεσµεύει ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για την 

εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2015». Η ως άνω τροποποίηση ερείδεται επί της διάταξης 

της παραγράφου 2.γ του άρθρου 68 του νόµου 4001/2011, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ιαχειριστής 

του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ) Α.Ε. έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση 

φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης αυτού και υποβάλλει προς έγκριση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας τον Ετήσιο 

Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου, καθώς και κάθε τροποποίησή του, βάσει των οριζοµένων 

στο εδάφιο Α της παραγράφου 1 του Άρθρου 46 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. 

Η προτεινόµενη τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 

2015, κρίνεται αναγκαία δεδοµένου ότι έως την 31η.12.2014 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία 

του προσυµβατικού ελέγχου επί της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθµ. 464/14/∆∆Π 

διαγωνισµού, που προκήρυξε ο ∆ιαχειριστής για την προµήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά το 

Έτος 2015, ενώ η διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 και 9 σε συνδυασµό µε το άρθρο 49Α 

παρ. 6 του Κανονισµού της Βουλής για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κατόπιν του 

υπ’ αριθµ. 464/14/∆∆Π ανωτέρω διαγωνισµού, ολοκληρώθηκε την 16η.03.2015.  
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6. Σύµβαση Εξισορρόπησης Φορτίου 

 

Με στόχο την εύρυθµη, οικονοµική και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ κατά το Έτος 2015 και 

έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 

ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις οποίες: “1. Ο ∆ιαχειριστής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.γ του άρθρου 68 του Νόµου, επιτρέπεται να 

συνάπτει συµβάσεις µε Χρήστες ή τρίτους για την προµήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ 

ή την πώληση και παραλαβή από αυτό Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο της 

διενέργειας από τον ∆ιαχειριστή Πράξεων Εξισορρόπησης (Συµβάσεις Εξισορρόπησης 

Φορτίου). 2. Οι Συµβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου συνάπτονται µετά την έγκριση από τη 

ΡΑΕ του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου είτε κατόπιν σχετικού 

διαγωνισµού που διεξάγει ο ∆ιαχειριστής είτε σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 

του άρθρου 91 του Νόµου”, και 

2. το γεγονός ότι έως την 31η.12.2014 δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία του 

προσυµβατικού ελέγχου επί της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθµ. 464/14/∆∆Π 

διαγωνισµού, που προκήρυξε ο ∆ιαχειριστής για την προµήθεια Αερίου 

Εξισορρόπησης κατά το Έτος 2015, και 

3. το γεγονός ότι η διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 και 9 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 49Α παρ. 6 του Κανονισµού της Βουλής για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, κατόπιν του υπ’ αριθµ. 464/14/∆∆Π ανωτέρω διαγωνισµού, 

ολοκληρώθηκε την 16η.03.2015. 

ο ∆ιαχειριστής εισηγείται η προµήθεια Φυσικού Αερίου για σκοπούς Εξισορρόπησης 

Φορτίου κατά το Έτος 2015, να λάβει χώρα ως ακολούθως: 

Α) µέσω παράτασης της διάρκειας της υπ’ αριθµ. 648/2013 σύµβασης – πλαισίου 

προµήθειας Αερίου Εξισορρόπησης, που έχει συναφθεί µεταξύ των εταιρειών 

∆ΕΠΑ Α.Ε. και ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για την προµήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά το 

Έτος 2014, κατ’ ενάσκηση του συµβατικού δικαιώµατος του ∆ΕΣΦΑ, όπως ρητά 

προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτής, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2015 

08:00 έως 18.03.2015 08:00.  

Β) µέσω σύµβασης –  πλαισίου µεταξύ του ∆ιαχειριστή, µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του άρθρου 32 παρ. 2 και 9 σε συνδυασµό µε το άρθρο 49Α παρ. 6 του 
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Κανονισµού της Βουλής, και της εταιρείας ∆ΕΠΑ Α.Ε., η οποία επελέγη στο πλαίσιο 

του υπ’ αριθµ. 464/14 διεθνούς διαγωνισµού, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 

2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 47 του 

Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, για την προµήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά το 

διάστηµα από18.03.2015 08:00 έως την 01.01.2016 08:00. Η προµήθεια Αερίου 

Εξισορρόπησης θα λαµβάνει χώρα κατόπιν αιτήµατος του ∆ιαχειριστή για την 

προµήθεια Αερίου Εξισορρόπησης που θα απευθύνει προς τον επιλεγέντα 

προµηθευτή.  

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη: 

• τον περιορισµένο Αποθηκευτικό Χώρο της Εγκατάστασης ΥΦΑ, 

• τη διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση (από πλευράς Χρηστών) πρόσβασης στην 

Εγκατάσταση ΥΦΑ,  

• τα οριζόµενα στον Κώδικα και ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο 11 αυτού σχετικά µε τους όρους 

πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης, Ελάχιστη 

∆υναµικότητα Αεριοποίησης), 

• το µέγεθος των πλοίων ΥΦΑ που είναι διαθέσιµα στην αγορά Υγροποιηµένου Φυσικού 

Αερίου, 

στη σύµβαση – πλαίσιο για την προµήθεια ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου 

προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η δυνατότητα του ∆ιαχειριστή να προσδιορίζει εκάστοτε την 

ποσότητα ΥΦΑ και το χρόνο παράδοσής της, κατά τρόπον ώστε να µην εµποδίζεται η οµαλή 

λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. ∆εδοµένης της αδυναµίας επιβεβαίωσης των εκτιµήσεων του 

∆ιαχειριστή αναφορικά µε τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου που θα απαιτηθούν κατά το Έτος 

2015 για σκοπούς Εξισορρόπησης, αλλά και της διαδικασίας επιλογής του τελικού 

Προµηθευτή, η προαναφερόµενη σύµβαση δεν περιλαµβάνει περιορισµούς ελάχιστης 

ποσότητας προµήθειας ή ρήτρες πληρωµής ανεξαρτήτου παραλαβής ποσοτήτων ΥΦΑ.  


