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Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την μεθοδολογία υπολογισμού τιμής εκκίνησης δημοπρασιών ποσοτήτων 

φυσικού αερίου 

 

Θεωρώντας δεδομένο ότι η ΡΑΕ θα αξιοποιήσει τον ρόλο και την εμπειρία της για τη διαμόρφωση της τελικής 

μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου, θα περιοριστούμε 

στην ανάδειξη ορισμένων σημείων, τα οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς αφορούν τον  

καθορισμό της τιμής και συνεπώς μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό αποτέλεσμα των δημοπρασιών. 

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υπό Ε.1 και Ε.2 μεθοδολογία προσδιορισμού του 

μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας η οποία, πέραν του μέρους που αφορά τις διεθνείς τιμές των πετρελαιοειδών, 

βασίζεται σε εκτιμήσεις ως προς την ποσοστιαία αναλογία των πηγών μακροχρόνιας προμηθείας της ΔΕΠΑ και όχι στα 

πραγματικά δεδομένα του εκάστοτε τριμήνου αναφοράς.  Πιστεύουμε ότι, εφόσον ακολουθηθεί μια τέτοια 

προσέγγιση, χρειάζεται να εισαχθεί μια επιπλέον διαδικασία μέσα από την οποία, θα ελέγχεται και υλοποιείται η 

όποια απαιτούμενη διόρθωση της αρχικής πρόβλεψης τόσο για τις τριμηνιαίες όσο και για την ετήσια δημοπρασία.  

Ομοίως αναφορικά με την υπό Γ.2 περιγραφή του προτεινόμενου από τη ΔΕΠΑ Μοναδιαίου Κόστους χρήσης 

υποδομών ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί 

τροποποίησης επιμέρους δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με τις υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014, 596/2014 και 

618/2015 προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Α., οι Προμηθευτές και οι Πελάτες της ΔΕΠΑ θα έχουν ίση μεταχείριση όσον 

αφορά στην ευελιξία της χρήσης του αερίου που αγοράζεται.  Προτείνουμε η τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται ως 

προς το σκέλος του κόστους χρήσης σημείων εισόδου ΕΣΜΦΑ και εγκατάστασης ΥΦΑ, επί τη βάσει ημερήσιου 

συντελεστή φορτίου 100% (ισοκατανομή).  Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος 

όσοι επιθυμούν να παραλαμβάνουν ισοκατανεμημένες ποσότητες σε ημερήσια βάση.  Το επιπλέον κόστος από την 

επιλογή της ευελιξίας με συντελεστή φορτίου 80% (0-125%) να αποτελεί ξεχωριστή χρέωση εκτός της τιμής εκκίνησης 

για όσους το επιθυμούν. 
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