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Εισαγωγή
Η παρούσα τροποποίηση της ενότητας 5 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους
2013 συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 68 του νόµου
4001/2011, σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ιαχειριστής 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 υποβάλλεται στη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας, βάσει των οριζοµένων στο εδάφιο Α της παραγράφου 1 του Άρθρου 46 του Κώδικα
∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οποία ο Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου
καθώς και κάθε τροποποίησή του εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται µε ευθύνη του
∆ιαχειριστή.
Η τροποποίηση της ενότητας 5 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου 2013, κρίνεται
αναγκαία, δεδοµένου ότι λόγω των προβλεπόµενων, στον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ιαχειριστή
και τη σχετική νοµοθεσία, προθεσµιών, εκτιµάται ότι δεν θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ’ αριθµ. 330/2012 διαγωνισµού που προκήρυξε ο ∆ιαχειριστής για
την προµήθεια Αερίου Εξισορρόπησης κατά το Έτος 2013, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στον
εγκεκριµένο, δια της υπ’ αριθµ. 842/17.10.2012 απόφασης της ΡΑΕ, Ετήσιο Σχεδιασµό
Εξισορρόπησης για το Έτος 2013. Συγκεκριµένα, κατόπιν σχετικού αιτήµατος υποψήφιου
προσφέροντος, ο ∆ΕΣΦΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσµίας υποβολής προσφορών κατά
δεκαπέντε ηµέρες, εκτιµώντας ότι αύξηση του πλήθους των προσφερόντων θα οδηγήσει σε µείωση
της τιµής προµήθειας του Αερίου Εξισορρόπησης κατά το Έτος 2013, προς όφελος της Ελληνικής
αγοράς Φυσικού Αερίου.
Βάσει των ανωτέρω η ενότητα 5 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου 2013,
τροποποιείται ως ακολούθως:

Ενότητα 5: Σύµβαση εξισορρόπησης
Με στόχο την εύρυθµη, οικονοµική και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ, κατά το Έτος 2013, ο
∆ιαχειριστής πρόκειται :
Α) να προµηθευτεί Αέριο Εξισορρόπησης κατά το διάστηµα 01.01.2013 08:00 – 01.04.2013
08:00, από την εταιρεία ∆ΕΠΑ Α.Ε., στο πλαίσιο των προβλεποµένων στην παράγραφο 4 της
σύµβασης προµήθειας Αερίου Εξισορρόπησης κατά την περίοδο 01.05.2012 08:00 – 01.01.2013
08:00 (491/2012) µεταξύ των εταιρειών ∆ΕΠΑ Α.Ε. και ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και του άρθρου 91 παρ. 1 του
Ν.4001/2011, όπως ισχύει.
Β) να συνάψει σύµβαση – πλαίσιο µε προµηθευτές Φυσικού Αερίου, οι οποίοι θα επιλεγούν
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µετά από διενέργεια 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 01.04.2013 08:00 – 01.01.2014 08:00.
Η προµήθεια Αερίου Εξισορρόπησης θα λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο ικανοποίησης σχετικής αίτησης
του ∆ιαχειριστή για την προµήθεια Αερίου Εξισορρόπησης που θα εκδίδει εκάστοτε ο ∆ιαχειριστής
προς τους προεπιλεγέντες προµηθευτές. Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνεται βάσει κριτηρίων που
θα προσδιορίζονται στη σύµβαση – πλαίσιο και θα αφορούν, µεταξύ άλλων, στην κατώτερη
προσφερόµενη τιµή προµήθειας και στην ικανοποίηση της αίτησης του ∆ιαχειριστή σε ό,τι αφορά
στην ποσότητα ΥΦΑ και στην ηµεροµηνία παράδοσης.
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 θα 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 διάστηµα 01.04.2013 08:00 – 01.01.2014 08:00, για σκοπούς
Εξισορρόπησης, αλλά και της διαδικασίας επιλογής του τελικού Προµηθευτή, η προαναφερόµενη
σύµβαση δεν θα περιλαµβάνει περιορισµούς ελάχιστης ποσότητας προµήθειας ή ρήτρες πληρωµής
ανεξαρτήτου παραλαβής ποσοτήτων ΥΦΑ.
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