ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΗ-ΔΕΠΑ

1.

Αντικείμενο Σύμβασης: Η προμήθεια και μεταφορά φυσικού αερίου, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στα Σημεία Εξόδου του ΕΣΦΑ προς τις Μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στους ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου, Λαυρίου, Κομοτηνής,
Αλιβερίου και Μεγαλόπολης.

2.

Χρονική Διάρκεια: Εννεαετής, από 1.1.2012 έως 31.12.2020.

3.

Συμβατικές Ποσότητες: Αθροιστικά 11.260 εκατ. Nm3 με Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη
9.600 Kcal/Nm3 σε θερμοκρασία αναφοράς 0°C. Οι Ετήσιες Συμβατικές Ποσότητες
αρχικά αυξάνονται σταδιακά, από 1.080 εκατ. Nm3 για το έτος 2012 έως 1.540 εκατ.
Nm3 για το 2016, ενώ μειώνονται από το 2017 και εξής, κυμαινόμενες από 1.230 έως
1.260 εκατ. Nm3.

4.

Ελάχιστη Ετήσια Συμβατική Ποσότητα (take-or-pay): Καθορίζεται στο 80% της
εκάστοτε Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας, με δικαίωμα της ΔΕΗ για μείωσή της στο
75% για δύο, μη συνεχόμενα έτη, της επιλογής της, με εξάμηνη προειδοποίηση της
ΔΕΠΑ.
Τυχόν ποσά που θα καταβληθούν από τη ΔΕΗ στο πλαίσιο της ρήτρας take-or-pay για
ποσότητες φυσικού αερίου που δεν παρελήφθησαν συνιστούν δικαίωμα προαγοράς
ποσοτήτων σε επόμενα συμβατικά έτη.

5.

Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου: Προκύπτει βάσει του μηχανισμού τιμολόγησης που
εφαρμόζεται από τη ΔΕΠΑ και στους λοιπούς Ηλεκτροπαραγωγούς – πελάτες της και
απαρτίζεται από:




Την εκάστοτε μεσοσταθμική τιμή των μακροχρόνιων (τουλάχιστον τριετούς αρχικής
διάρκειας) Συμβάσεων Προμήθειας της ΔΕΠΑ.
Το περιθώριο της ΔΕΠΑ.
Το κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου (κόστος χρήσης ΕΣΦΑ) σύμφωνα με τον
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Τιμολόγησης και Τιμολόγιο Μεταφοράς που
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.

Περαιτέρω, ο μηχανισμός τιμολόγησης περιλαμβάνει έκπτωση όγκου, η οποία ισχύει
μόνο εφόσον καλυφθεί το take-or-pay κάθε έτους.
Δεδομένων των ρητρών εμπιστευτικότητας των συμβάσεων της ΔΕΠΑ με τους
Προμηθευτές της, η επαλήθευση των τύπων υπολογισμού της συμβατικής τιμής
προμήθειας του φυσικού αερίου θα γίνεται από ανεξάρτητο φορέα κοινής αποδοχής,
προς τον οποίο θα παρέχονται από τη ΔΕΠΑ όλα τα αναγκαία για το σκοπό αυτό
στοιχεία. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τα Μέρη θα προσφύγουν
στη ΡΑΕ.
6.

Παροχή Εγγύησης Πληρωμής: Προβλέπεται η παροχή Εγγυητικής Επιστολής από
πλευράς ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ ποσού που αντιστοιχεί σε κατανάλωση φυσικού αερίου 35
ημερών. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής για το έτος 2013 εκτιμάται σε € 47 εκατ.

7.

Αναδρομική μεταβίβαση στη ΔΕΗ των μεταβολών τιμολόγησης της ΔΕΠΑ από τους
Προμηθευτές της: Κατ’ αντιστοιχία των όρων των συμβάσεων της ΔΕΠΑ με τους
λοιπούς ηλεκτροπαραγωγούς, προβλέπεται η αναδρομική μεταβίβαση στη ΔΕΗ των
τυχόν αναδρομικών χρεώσεων της ΔΕΠΑ από τους Προμηθευτές της.
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8.

Επίλυση διαφορών: Εξαιρούμενων των διαφορών τεχνικής φύσεως για τις οποίες
προβλέπεται παραπομπή σε Εμπειρογνώμονα, οποιαδήποτε άλλη διαφορά μεταξύ των
Μερών θα επιλύεται με διαιτησία στην Αθήνα με κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Rules of Arbitration). Δυνητικά εάν τα Μέρη
συμφωνήσουν, αντί διαιτησίας μπορούν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση του Ν.
3898/2010.

9.

Ρήτρα εμπιστευτικότητας: Οι όροι και οι συμφωνίες της Σύμβασης καλύπτονται από
ρήτρα εμπιστευτικότητας, η οποία ισχύει έως και τρία έτη μετά τη λήξη της.

10. Μεταβολή Συνθηκών – Αναθεώρηση Σύμβασης:

10.1. Αναπροσαρμογή αντικειμένου Σύμβασης: Προβλέπεται δικαίωμα της ΔΕΗ εντός
διαστήματος δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων του Κώδικα
ΕΣΦΑ που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του ήδη εγκεκριμένου νέου
Κανονισμού Τιμολόγησης του ΕΣΦΑ (τιμολογίων μεταφοράς), να ζητήσει την
τροποποίηση της Σύμβασης ώστε το αντικείμενό της να περιοριστεί στην
προμήθεια και μόνο του Φυσικού Αερίου, ενώ για τις υπηρεσίες μεταφοράς η ΔΕΗ
θα συνάψει απευθείας σύμβαση με τον Διαχειριστή (ΔΕΣΦΑ).

10.2. Ρήτρα

αναδιαπραγμάτευσης Σύμβασης: Σε κάθε περίπτωση, ιδίως λόγω
μεταβολής των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, οποτεδήποτε απαιτηθεί ή
οποιοδήποτε εκ των Μερών αιτηθεί επαναδιαπραγμάτευση των όρων της
Σύμβασης, τα Μέρη υποχρεούνται να προσέρχονται σε σχετικές διαπραγματεύσεις
με βάση την αρχή της καλής πίστης για την αντίστοιχη προσαρμογή της
Σύμβασης.

10.3. Αναπροσαρμογή Συμβατικής Τιμής: Καθένα από τα Μέρη έχει δικαίωμα για

υποβολή αιτήματος αναθεώρησης της συμβατικής τιμής, άπαξ καθ' όλη τη
διάρκεια της Σύμβασης, όχι ενωρίτερα από το 5ο Συμβατικό έτος (ήτοι το 2016)
και με ισχύ των όποιων ρυθμίσεων συμφωνηθούν από το επόμενο της υποβολής
του αιτήματος Συμβατικό Έτος.
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