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Αρ. Πρωτ. 1200-2022-11-1113 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝ. Νο 937/2022 (168302) 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς 
Ανοικτού Διαγωνισμού Νο 937/2022 (168302) για την Επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την 
«Προμήθεια Φυσικού Αερίου,  μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ 
στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για ένα 
επιπλέον (+1) έτος, για συνολική εκτιμώμενη μη δεσμευτική ποσότητα κατανάλωσης ίση με είκοσι έξι 
χιλιάδες μεγαβατώρες (26.000MWh), συνολικού προϋπολογισμού διετίας τριών εκατομμυρίων 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. & Ειδικό Τέλος» (C.P.V.: 09123000-7), με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
31-08-2022. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε την 06-07-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (2022/S 128-363997) και εν συνεχεία στο ΚΗΜΔΗΣ (22PROC010899092), στο ΕΣΗΔΗΣ (168302), 

στην Διαύγεια (9ΠΛΧ469Η1Γ-Γ5Δ) και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ.  

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές και συγκεκριμένα από τους οικονομικούς φορείς:  

1. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 
με δ.τ. «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

2. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΕΝΙΘ GAS & 
LIGHT»  

3. «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «efa ENERGY S.A.» 

Την 08-09-2022 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκλήθη και προχώρησε στην ηλεκτρονική Αποσφράγιση των 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφορά» και των (υπό)φακέλων 
«Οικονομικών Προσφορών». 

Την 14-09-2022 η Επιτροπή υπέβαλλε το υπ’αρίθμ.3630-2022-09-15 Πρακτικό αξιολόγησης των 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» στο οποίο κατέγραψε τα κατωτέρω 
αποτελέσματα : 

«Α. Ο οικονομικός φορέας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» υπέβαλλε : 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
κο Ν.Κ.,  

β)  Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από την Εθνική Τράπεζα, ποσού 32.000€, ισχύος έως 31-10-2023, 

γ) Τεχνική προσφορά στην οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: 

i. Ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος Α.  
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ii. Ότι η εταιρεία δεν θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 

β. Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας καθώς και του τρόπου υλοποίησης της σύμβασης ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α-Τεχνικές 
Προδιαγραφές, συνοδευόμενη από κατάλογο των πελατών με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη ετήσια 
κατανάλωση φυσικού αερίου από αυτή της ΕΑΒ. 

γ. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας τύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015, για την  προμήθεια 
φυσικού αερίου, σε ισχύ. 

B. Ο οικονομικός φορέας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
κο F.S.  

β)  Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από την Εθνική Τράπεζα, ποσού 32.000€, ισχύος έως 1-10-2023, 

γ) Τεχνική προσφορά στην οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: 

i. Ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος Α.  

ii. Ότι η εταιρεία δεν θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 

β. Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας καθώς και του τρόπου υλοποίησης της σύμβασης ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α-Τεχνικές 
Προδιαγραφές, συνοδευόμενη από κατάλογο των πελατών με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη ετήσια 
κατανάλωση φυσικού αερίου από αυτή της ΕΑΒ. 

γ. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας τύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015, για την  προμήθεια 
φυσικού αερίου, σε ισχύ. 

Γ. Ο οικονομικός φορέας «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπέβαλλε: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, 
κο Σ.Μ., 

β)  Εγγύηση Συμμετοχής, εκδοθείσα από την Εθνική Τράπεζα, ποσού 32.000€, ισχύος έως 15-10-2023, 

γ) Τεχνική προσφορά στην οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι: 

I. Ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με όλους τους όρους του Παραρτήματος Α.  

II. Ότι η εταιρεία δεν θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 

β. Συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας καθώς και του τρόπου υλοποίησης της σύμβασης ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α-Τεχνικές 
Προδιαγραφές, συνοδευόμενη από κατάλογο των πελατών με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη ετήσια 
κατανάλωση φυσικού αερίου από αυτή της ΕΑΒ. 

γ. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας τύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015, για την  προμήθεια 
φυσικού αερίου, σε ισχύ. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι: 

Για τους οικονομικούς φορείς «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»: 
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Οι υποβληθέντες φάκελοι των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληρούν τους 
όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.» 

 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

«Για τους οικονομικούς φορείς «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»: 

Την αποδοχή των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» τους και την 
αξιολόγηση των φακέλων  των «Οικονομικών προσφορών» τους, καθώς οι υποβληθέντες φάκελοι των 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις 
προϋποθέσεις της Διακήρυξης.»                                                                                      

 

Την 16-09-2022 η Επιτροπή υπέβαλλε το υπ’αρίθμ.3630-2022-09-16 Πρακτικό αξιολόγησης των 
(υπό)φακέλων «Οικονομικών Προσφορών» στο οποίο κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα : 

«Α. Ο οικονομικός φορέας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» προσέφερε εκτιμώμενο Συμβατικό τίμημα (σε €) για ένα (1) έτος ποσού 
1.519.440,34 €, ήτοι 3.038.880,68 € για δύο (2) έτη χωρίς ΦΠΑ & Ειδικό Τέλος, συμπεριλαμβανομένου 
του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.), του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του 
Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ.  

Η συμβατική Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) ισούται με 0,00220 €/kWh και το συμβατικό Περιθώριο 
Κέρδους (Κ, σε €/kWh) με 0,00150 €/kWh  Άθροισμα (Α) = 0,00370 €/kWh. 

B. Ο οικονομικός φορέας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  προσέφερε εκτιμώμενο Συμβατικό τίμημα (σε €) για ένα (1) έτος ποσού 1.520.090,34 €, ήτοι 
3.040.180,68 € για δύο (2) έτη χωρίς ΦΠΑ & Ειδικό Τέλος, συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Ασφάλειας 
Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.), του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ.  

Η συμβατική Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) ισούται με 0,0020 €/kWh και το συμβατικό Περιθώριο 
Κέρδους  (Κ, σε €/kWh) με 0,00175 €/kWh  Άθροισμα (Α) = 0,00375 €/kWh. 

Σημείωση: Στο παράρτημα Β οικονομική προσφορά στην § Α (άθροισμα δεικτών), αριθμητικώς 
καταγράφεται η τιμή 0,00375 €/kWh, ολογράφως δε «μηδέν κόμμα μηδέν μηδέν τριακόσια είκοσι 
πέντε» €/kWh. Δεδομένου ότι στην συμπλήρωση όλων των υπολοίπων εγγράφων έχει χρησιμοποιήσει 
την τιμή 0,00375 €/kWh, θεωρείται ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. 

Γ. Ο οικονομικός φορέας «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προσέφερε 
εκτιμώμενο Συμβατικό τίμημα (σε €) για ένα (1) έτος ποσού 1.493.700,34 €, ήτοι 2.987.400,68 € για δύο 
(2) έτη χωρίς ΦΠΑ & Ειδικό Τέλος, συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.), 
του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ.  

Η συμβατική Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) ισούται με 0,00160 €/kWh και το συμβατικό Περιθώριο 
Κέρδους (Κ, σε €/kWh) με 0,00012 €/kWh  Άθροισμα (Α) = 0,00172 €/kWh. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω προσφορές υπεβλήθησαν σύμφωνα με τους όρους, τα άρθρα και 
τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης καθώς και ότι βρίσκονται εντός του συνολικού εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού διετίας 3.200.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. & Ειδικό Τέλος συμπεριλαμβανομένου του Τέλους 
Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.), του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Ανταποδοτικού 
Τέλους ΡΑΕ. 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα (Α) των δεικτών Χρέωσης 
Μεταφοράς (Μ) και Περιθωρίου Κέρδους (Κ) ίση με 0,00172 €/kWh. Η συμβατική Χρέωση Μεταφοράς 
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(Μ, σε €/kWh) ισούται με 0,00160 €/kWh και το συμβατικό Περιθώριο Κέρδους (Κ, σε €/kWh) με 0,00012 
€/kWh, δείκτες οι οποίοι θα διατηρηθούν σταθεροί καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου.  

Το εκτιμώμενο Συμβατικό τίμημα (σε €) για ένα (1) έτος ισούται με 1.493.700,34 €, ήτοι 2.987.400,68 € 
για δύο (2) έτη χωρίς ΦΠΑ & Ειδικό Τέλος, συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού 
(Τ.Α.Ε.), του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ.» 

 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

«την ανακήρυξη του μειοδότη οικονομικού φορέα «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως «Προσωρινού Αναδόχου», για την παροχή «Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μετά 
υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα (+1) έτος, για συνολική εκτιμώμενη 
μη δεσμευτική ποσότητα κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) ίση με 26.000MWh, κωδικού C.P.V.: 
09123000-7», έναντι εκτιμώμενου συμβατικού τιμήματος για ένα (1) έτος ποσού 1.493.700,34 €, ήτοι 
ποσού 2.987.400,68 € για δύο (2) έτη σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος παράτασης για (+1) έτος, 
χωρίς ΦΠΑ & Ειδικό Τέλος, συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.), του 
Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ.  

Η συμβατική Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) ισούται με 0,00160 €/kWh και το συμβατικό Περιθώριο 
Κέρδους (Κ, σε €/kWh) ισούται με 0,00012 €/kWh, ήτοι το Άθροισμα (Α) των δύο δεικτών ισούται με 
0,00172 €/kWh και οι δείκτες θα διατηρηθούν σταθεροί καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής 
περιόδου.» 

Την 30-09-2022 ακολούθησε η υπ’αρίθμ.1230-2022-09-159 ηλεκτρονική αποστολή της «Πρόσκλησης 
υποβολής Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό  Ανάδοχο. Ο προσωρινός  
Ανάδοχος ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας αυτά εμπρόθεσμα την 05-10-2022. 

Την 19-10-2022 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην έναρξη της 
αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου των «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου».  

Την 02-11-2022 υπεβλήθη το υπ’αρίθμ.2630-2022-10-21/24-10-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης των 
φακέλων «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 
ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» πληροί τους όρους, τα άρθρα και 
τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγήθηκε : 

“Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου,  μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, 
στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα 
παράτασης για ένα επιπλέον (+1) έτος, για συνολική εκτιμώμενη μη δεσμευτική ποσότητα κατανάλωσης 
ίση με είκοσι έξι χιλιάδες μεγαβατώρες (26.000MWh), συνολικού προϋπολογισμού διετίας τριών 
εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α. & Ειδικό Τέλος, (C.P.V.: 
09123000-7)», έναντι εκτιμώμενου συμβατικού τιμήματος για ένα (1) έτος ποσού 1.493.700,34 €, ήτοι 
ποσού 2.987.400,68 € για δύο (2) έτη σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος παράτασης για (+1) έτος, 
χωρίς ΦΠΑ & Ειδικό Τέλος, συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.), του 
Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ.  

Η συμβατική Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) ισούται με 0,00160 €/kWh και το συμβατικό Περιθώριο 
Κέρδους (Κ, σε €/kWh) ισούται με 0,00012 €/kWh, ήτοι το Άθροισμα (Α) των δύο δεικτών ισούται με 
0,00172 €/kWh και οι δείκτες θα διατηρηθούν σταθεροί καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής 
περιόδου.” 
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει: 

 

την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου,  μετά υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής, στις 
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα 
παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για συνολική εκτιμώμενη μη δεσμευτική ποσότητα κατανάλωσης ίση 
με είκοσι έξι χιλιάδες μεγαβατώρες (26.000MWh), (C.P.V.: 09123000-7)», έναντι εκτιμώμενου συμβατικού 
τιμήματος για ένα (1) έτος ποσού 1.493.700,34 €, ήτοι ποσού 2.987.400,68 € για δύο (2) έτη σε περίπτωση 
άσκησης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, χωρίς ΦΠΑ & Ειδικό Τέλος, 
συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.), του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.) και του Ανταποδοτικού Τέλους ΡΑΕ.  

Η συμβατική Χρέωση Μεταφοράς (Μ, σε €/kWh) ισούται με 0,00160 €/kWh και το συμβατικό Περιθώριο 
Κέρδους (Κ, σε €/kWh) ισούται με 0,00012 €/kWh, ήτοι το Άθροισμα (Α) των δύο δεικτών ισούται με 
0,00172 €/kWh και οι δείκτες θα διατηρηθούν σταθεροί καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου. 

 

 

 

 

Τανάγρα, 10-11-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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