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Σύνοψη. 

Η ΑΗΚ διαθέτει τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς: Στο Βασιλικό 867,5MW, στη 
Δεκέλεια 462MW και στη Μονή 150MW. Οι Σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν ως καύσιμο 
Μαζούτ (2 ποιότητες) και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Gas Oil). 

Η ΑΗΚ προμηθεύεται τα πιο πάνω υγρά καύσιμα με συμβόλαια ετήσιας βάσης κατόπιν 
διαγωνισμών που υπόκεινται στις πρόνοιες της νομοθεσίας [Ν.11(Ι)/2006 μέχρι το 2016 
και Ν.140(Ι)/2016 στη συνέχεια και ΚΔΠ 179/2009]. Η πιο ουσιαστική παράμετρος των 
διαγωνισμών, είναι η ποσότητα για κάθε είδος καυσίμου, επομένως ο ακριβής 
καθορισμός/ υπολογισμός της είναι ουσιώδους σημασίας. Ο υπολογισμός αυτός 
στηρίζεται σε πρόβλεψη της αναμενόμενης συνολικής παραγωγής ενέργειας για το 
επόμενο έτος καθώς και σε πρόβλεψη της αναμενόμενης μέγιστης παραγωγής ισχύος.  

Οι προβλέψεις αυτές γίνονται από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) και 
εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου), εφόσον οι 
δραστηριότητες της ΑΗΚ, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά, είναι 
πλήρως ρυθμιζόμενες, σύμφωνα με νομοθεσία [Ν.211(Ι)/2012]. 

Η ποιότητα των καυσίμων είναι αυστηρά καθορισμένη με βάση τις απαιτήσεις των 
κατασκευαστών του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται και τις περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις που βασίζονται σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Οι παραδόσεις καυσίμων γίνονται με δεξαμενόπλοια των 40.000 και 30.000 τόνων και η 
μέθοδος καθορισμού της ημερομηνίας υποβολής της παραγγελίας/παραλαβής τους – 
που είναι ουσιώδους σημασίας στον καθορισμό της τιμής τους – βασίζεται στις πρόνοιες 
των συμβάσεων. Η ΑΗΚ οφείλει να δίδει προειδοποίηση 21 ημερών για την παράδοση 
των καυσίμων, με περιθώριο απόκλισης από την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης 
+/- 4 ημερών και με δυνατότητα απόκλισης +/- 10% στην ποσότητα (υπό 
προϋποθέσεις). Ως εκ τούτου, η ΑΗΚ θα πρέπει να ακολουθεί μια μεθοδολογία 
συστηματικής παρακολούθησης των αποθεμάτων της για να προβαίνει έγκαιρα στις 
παραγγελίες της, λαμβάνοντας υπόψη και τους αποθηκευτικούς της χώρους. 

Η μέθοδος υπολογισμού της τιμής των καυσίμων καθορίζεται λεπτομερώς στα έγγραφα 
των διαγωνισμών/συμβάσεων. Η τιμή αποτελείται από 2 μέρη. Το ένα μέρος είναι ο 
μέσος όρος των ημερήσιων τιμών Platt΄s για τη Μεσογειακή αγορά, σε δολάρια 
Αμερικής για περίοδο 15 ημερών (7 μέρες πριν και 7 μέρες μετά την καθορισμένη 
ημερομηνία παράδοσης) και, το άλλο μέρος είναι η σταθερή επιβάρυνση σε δολάρια 
Αμερικής ανά τόνο. Η αξιολόγηση των προσφορών, ουσιαστικά γίνεται στη βάση του 
δεύτερου μέρους της τιμής (σταθερή επιβάρυνση) που συμπεριλαμβάνει το κόστος 
μεταφοράς, ασφάλισης, σύνδεσης/αποσύνδεσης πλοίου και φόρους. 

Προνοείται επίσης η αναπροσαρμογή της τιμής με βάση την ποιότητα του καυσίμου. Η 
ΑΗΚ θα πρέπει να διασφαλίζει την επάρκεια αποθεμάτων καυσίμων, εφόσον αυτή είναι 
αλληλένδετη με την επάρκεια παραγωγής για κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρισμού. 

Στην έρευνα παρατίθενται και οι διαδικασίες που ακολουθούντα για την προμήθεια 
καυσίμων των νησιών Barbados (χώρα με παρόμοιες συνθήκες με αυτές της Κύπρου) 
και της ΔΕΗ (Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της Ελλάδας). 
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Από τη σύγκριση προκύπτει ότι για τον καθορισμό της τιμής καυσίμου η ΔΕΗ ακολουθεί 
την ίδια προσέγγιση και τα νησιά Barbados παρόμοια με αυτήν της ΑΗΚ, ενώ οι 
ποιότητες καυσίμων δεν διαφέρουν σημαντικά. 

Στην έκθεση, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου των 2 τελευταίων 
συμβάσεων προμήθειας καυσίμων της ΑΗΚ, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με 
τα οποία προκύπτει ότι οι διαδικασίες προσφορών τηρούνται με σχολαστικότητα από 
την ΑΗΚ. 

Τέλος, στην έκθεση περιλαμβάνονται εισηγήσεις που αφορούν την εξέταση από την 
ΑΗΚ:  

(i) Της δυνατότητας βελτίωσης της δομής των εγγράφων των διαγωνισμών. 

(ii) Της δυνατότητας μείωσης της ευελιξίας για το Μαζούτ Ποιότητας 1 σε +/- 20% ή και 
πιο χαμηλής επί της βασικής ποσότητας, για τον επόμενο διαγωνισμό, με σκοπό 
την επίτευξη χαμηλότερης τιμής προς όφελος των καταναλωτών.  

(iii) Της εισαγωγής στα έγγραφα των διαγωνισμών της ΑΗΚ παρόμοιου όρου με αυτόν 
της ΔΕΗ (παροχή στον προμηθευτή ενδεικτικού προγράμματος παραδόσεων των 
επόμενων 2 μηνών, χωρίς να τροποποιούνται οι συμβατικές του υποχρεώσεις). 

(iv) Της δυνατότητας συμπερίληψης στα έγγραφα των διαγωνισμών για προμήθεια 
Gas Oil, πρόνοιας αντίστοιχης με αυτήν της ΔΕΗ, για αναπροσαρμογή της τιμής 
λόγω υπέρβασης των ορίων κάποιων παραμέτρων περιεκτικότητας σε Νάτριο και 
Αλουμίνιο & Πυρίτιο. 

(v) Του χρονικού σημείου υποβολής της Εγγυητικής της προσφοράς (σε συνεργασία 
με το Γενικό Λογιστήριο), σε αντιστοιχία με αυτό της ΔΕΗ. 

(vi) Της μείωσης του ύψους της Εγγυητικής της προσφοράς (σε συνεργασία με το 
Γενικό Λογιστήριο). Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ ζητά πιο χαμηλό ύψος Εγγυητικής. 

(vii) Της δυνατότητας τροποποίησης των προνοιών των εμπορικών όρων των 
διαγωνισμών (σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο), για να διασφαλιστεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός ανταγωνισμός. 

(viii) Της παροχής δυνατότητας μεγαλύτερης ευελιξίας κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών (περιθώρια απαλοιφής αποκλίσεων και συμμόρφωσης για να μην 
αποκλείονται εταιρείες κολοσσοί εξαιτίας των εμπορικών όρων που τίθενται). 

(ix) Της ανάθεσης της διενέργειας μελέτης από εξειδικευμένο οίκο για το ενδεχόμενο 
χρήσης εργαλείων διαχείρισης κινδύνων για αυξομειώσεις τιμών καυσίμων 
(hedging). 
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1. Εισαγωγή. 

Το κόστος προμήθειας καυσίμων είναι ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει άμεσα 
την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο. Επειδή σήμερα ο μοναδικός πάροχος 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), η Ελεγκτική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας αποφάσισε να διεξαγάγει σχετική έρευνα για τη διαδικασία που 
ακολουθεί η ΑΗΚ για την προμήθεια του πετρελαίου που χρησιμοποιεί για την 
παραγωγή του. 

Για τους σκοπούς της έρευνας, μισθώθηκαν οι υπηρεσίες του τέως Προέδρου της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και επί σειρά ετών Ανώτερου Μηχανικού 
της ΑΗΚ, Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Γιώργου Σιαμμά.  

2. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του κόστους των καυσίμων 
στον καθορισμό της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η διακύμανση του 
αποφάσισε τη διεξαγωγή έρευνας για τις διαδικασίες που ακολουθεί η ΑΗΚ για την 
προμήθεια των καυσίμων που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Μεθοδολογία. 

(i) Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον 
εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο 
ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) 
που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος 
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

(ii) Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους 
διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”).  Για τους ελέγχους αυτούς 
υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών 
προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος διαχειριστικού ελέγχου διέπεται κυρίως από τις 
διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100  - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου. 
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(iii) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, 
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, 
αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την 
ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει 
την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους 
πόρους και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου.   

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που 
είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

(iv) Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ καθώς 
και από διάφορες μελέτες και σχετικά άρθρα που έχουν διεξαχθεί για το θέμα. 

Η λήψη των απαραίτητων για την παρούσα έρευνα στοιχείων έγινε στη βάση των 
προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό 
Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της 
ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που 
κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  

Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην 
ΑΗΚ. 

(v) Σημειώνεται ότι η χρήση ειδικών (experts) για τη διεξαγωγή διαχειριστικών ελέγχων 
προβλέπεται στα πρότυπα ISSAI 3000 («Πρότυπο για Διαχειριστικό Έλεγχο») και 
ISSAI 3100 («Βασικές παράμετροι διαχειριστικών ελέγχων»). 

3. Συμβάσεις προμήθειας καυσίμων Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών ΑΗΚ – 
Γενική πληροφόρηση.  

3.1 Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί. 

Η ΑΗΚ προμηθεύεται υγρά καύσιμα για τους τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς που 
διαθέτει, με συμβόλαια ετήσιας βάσης. Η σύνθεση των Μονάδων Παραγωγής και των 
αποθηκευτικών χώρων καυσίμων είναι ως ακολούθως. 

3.1.1 Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού 

Μονάδες Παραγωγής 

3χ130 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες – Καύσιμο Μαζούτ (Heavy Fuel Oil). Λόγω 
οικονομικής προτεραιότητας χρησιμοποιούνται ως Μονάδες Βάσης. 

2χ220 MW Μονάδες Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου – Καύσιμο Gas Oil 
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1χ37,5 MW Αεριοστρόβιλος - Καύσιμο Gas Oil 

Αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων 

3χ32.000 κυβικά μέτρα Δεξαμενές Μαζούτ (Heavy Fuel Oil) για τις ανάγκες των 
Ατμοηλεκτρικών Μονάδων 

2χ32.000 κυβικά μέτρα Δεξαμενές Gas Oil – Για τις ανάγκες των Μονάδων 
Αεριοστροβίλων συνδυασμένου κύκλου 

1χ32.000 κυβικά μέτρα Δεξαμενή Gas Oil – Ενοικιάζεται από το 2014 στον 
ΚΟΔΑΠ, για διατήρηση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων που είναι 
υποχρεωμένη η Κύπρος να έχει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 

3.1.2 Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας. 

Μονάδες Παραγωγής 

6χ60 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες – Μαζούτ (Heavy Fuel Oil) 

6χ17 MW Μονάδες Εσωτερικής Καύσης -  Μαζούτ (Heavy Fuel Oil) 

Αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων 

5χ13.000 κυβικά μέτρα Δεξαμενές Μαζούτ (Heavy Fuel Oil) για τις ανάγκες των 
ατμοηλεκτρικών μονάδων 

3χ13.000 κυβικά μέτρα Δεξαμενές Μαζούτ (Heavy Fuel Oil) για τις ανάγκες των 
Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 

3.1.3 Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής. 

Μονάδες Παραγωγής 

4χ37,5 MW Αεριοστρόβιλοι - Καύσιμο Gas Oil 

Αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων 

1χ5.000 + 2χ2.500 κυβικά μέτρα Δεξαμενές Gas Oil – Για τις ανάγκες Μονάδων 
Αεριοστροβίλων    

3.2 Ετήσιες ποσότητες καυσίμων που περιλαμβάνονται στις προσφορές. 

Η ΑΗΚ προβαίνει ετήσια σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για να προμηθευτεί τα υγρά 
καύσιμα (Heavy Fuel Oil & Gas Oil) για τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής στους ΗΣ 
Βασιλικού, ΗΣ Δεκέλειας και ΗΣ Μονής. 

Η πλέον ουσιαστική παράμετρος των διαγωνισμών, είναι οι ποσότητες που χρειάζονται 
ετήσια από το κάθε είδος καυσίμου για κάλυψη των αναγκών της ηλεκτροπαραγωγής. 
Επομένως κρίσιμος παράγοντας είναι ο όσο το δυνατό πιο ακριβής υπολογισμός των 
ποσοτήτων αυτών. Ο υπολογισμός αυτός στηρίζεται σε πρόβλεψη της αναμενόμενης 
συνολικής παραγωγής ενέργειας για το επόμενο έτος, καθώς και σε πρόβλεψη της 
αναμενόμενης μέγιστης παραγωγής ισχύος. Οι προβλέψεις αυτές γίνονται από τον κατά 
νόμο υπεύθυνο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και 
περιλαμβάνουν αναμενόμενη, μέγιστη και ελάχιστη τιμή πρόβλεψης τόσο για την 
ενέργεια όσο και για την ισχύ. (Βλ Σχ 1 πιο κάτω). 
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Σχήμα 1: Πρόβλεψη παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από τις προβλέψεις της αναμενόμενης παραγωγής 
ενέργειας και αναμενόμενης μέγιστης παραγωγής ισχύος και ειδικό λογισμικό 
προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος παραγωγής, γίνεται ο 
υπολογισμός της παραγωγής ενέργειας για κάθε Μονάδα της ΑΗΚ για κάθε μέρα 
του έτους ανά ημίωρο. 

 Αυτό οδηγεί και σε υπολογισμό των ποσοτήτων καυσίμων που είναι αναγκαίο να 
αγοραστούν, τόσο για τη μέση όσο και για την ανώτατη και κατώτατη πρόβλεψη. 
Στη βάση αυτής της διαδικασίας λαμβάνεται η τελική απόφαση για τις ποσότητες 
κάθε είδους καυσίμου, καθώς και το περιθώριο ποσοτήτων +-% επί της βασικής 
ποσότητας όπως θα περιληφθεί στα έγγραφα των προσφορών. 

3.3 Νομοθετικό πλαίσιο διαγωνισμών προμήθειας καυσίμων. 

Η ΑΗΚ ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στον τομέα ενέργειας, υπόκειται στις πρόνοιες 
της Νομοθεσίας και συγκεκριμένα στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, 
των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 
2016 (Ν. 140(I)/2016). Προηγουμένως, ίσχυε ο  περί του Συντονισμού Υπηρεσιών στους 
Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2006  (Ν.11(I)/2006).  

Σύμφωνα με το Νόμο αυτό έχουν εγκριθεί σχετικοί κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 73, οι 
οποίοι και ακολουθούνται για τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης (Κ.Δ.Π. 179/2009). 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΗΚ/01/2017 

 

7 

 

3.4 Ποιότητα καυσίμων. 

Η ΑΗΚ αγοράζει δύο καύσιμα για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής το Μαζούτ ή HFO 
(HEAVY FUEL OIL) σε Ποιότητες 1&2 και το πετρέλαιο Ντίζελ ή GAS OIL. 

Η ποιότητα των καυσίμων είναι αυστηρά καθορισμένη αφενός με βάση τις απαιτήσεις 
των κατασκευαστών των μηχανημάτων στα οποία χρησιμοποιούνται και αφετέρου με 
βάση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές της 
Δημοκρατίας για θέματα εκπομπών από Μονάδες καύσης, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες.  

Για το μαζούτ αγοράζονται δύο ποιότητες καυσίμου, η ποιότητα 1 (Item 1) που 
προορίζεται για τις Ατμοηλεκτρικές Μονάδες στον ΗΣ Βασιλικού και στον ΗΣ Δεκέλειας 
και η ποιότητα 2 (Item 2) για τις Μονάδες Εσωτερικής καύσης στον ΗΣ Δεκέλειας. 
Παρατίθεται ενδεικτικά ο πίνακας ποιότητας των εγγράφων προσφοράς για το Item 1. 
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Όσον αφορά το Item 2,  η μόνη διαφορά σε σχέση με το Item 1, είναι η συμπερίληψη 
ορίου για την περιεκτικότητα σε Aluminium & Silicon λόγω της χρήσης του καυσίμου 
αυτού στις Μονάδες Εσωτερικής καύσης στη Δεκέλεια. 

Για το GAS OIL ο πίνακας ποιότητας των εγγράφων προσφοράς είναι ο πιο κάτω. 

 

3.5 Επιπτώσεις ποιότητας στην τιμή. 

Ορισμένες από τις παραμέτρους της ποιότητας του καυσίμου, έχουν επιπτώσεις στο 
τελικό ποσό που θα καταβληθεί από την ΑΗΚ στον προμηθευτή για κάθε φορτίο, με 
στόχο να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της ΑΗΚ και να αποτρέπουν τον προμηθευτή να 
προμηθεύει καύσιμο εκτός προδιαγραφών. Οι επιπτώσεις για κάποιες παραμέτρους 
αφορούν αναπροσαρμογή τελικής ποσότητας ενώ για άλλες αφορούν αναπροσαρμογή 
της τιμής ανά τόνο. Το θέμα αυτό καλύπτεται αναλυτικά στο Μέρος 4 της έκθεσης 
(Παραδοτέο 2). 
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3.6 Νομικό υπόβαθρο/Ρυθμιστικό πλαίσιο για ανάκτηση του κόστους καυσίμων. 

Οι δραστηριότητες της  ΑΗΚ, λόγω και της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά, 
είναι πλήρως ρυθμιζόμενες. Σύμφωνα με το Νόμο 211(Ι)2012, Άρθρο 32(3), «Η ΡΑΕΚ 
διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή παραχωρηθεί εξαίρεση, 
δύνανται να ανακτούν όλα τα έξοδα που εύλογα ανακύπτουν από τη διεξαγωγή των 
εργασιών της επιχείρησης τους πάνω σε αποδοτική βάση, περιλαμβανομένων μεταξύ 
άλλων των ακολούθων: (α) Το κόστος καυσίμων, ημερομισθίων και μισθών και άλλων 
λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης…» 

Οι πιθανές εισηγήσεις για διαφοροποίηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων πρέπει 
να γίνονται με πλήρη επίγνωση των συγκεκριμένων προνοιών της Νομοθεσίας. 

4. Η μέθοδος καθορισμού της ημερομηνίας υποβολής της παραγγελίας καθώς 
και της ημερομηνίας παραλαβής των καυσίμων (Παραδοτέο 1). 

Η μέθοδος καθορισμού της ημερομηνίας υποβολής της παραγγελίας και παραλαβής 
καυσίμων, στηρίζεται στις πρόνοιες των συμβάσεων και πιο ειδικά της παραγράφου 
3.11 (Delivery).  

Οι παραδόσεις μαζούτ (Item 1), γίνονται με δεξαμενόπλοια σε ποσότητες 40.000 η 
30.000 τόνων. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το φορτίο είτε στον Η.Σ. 
Βασιλικού μόνο, είτε και στους δύο Σταθμούς Βασιλικού και Δεκέλειας, σύμφωνα με την 
παραγγελία που τίθεται από την ΑΗΚ. Οι παραδόσεις μαζούτ (Item 2), γίνονται σε 
ποσότητες 30.000 τόνων στον Η.Σ. Δεκέλειας ή/και στον Η. Σ. Βασιλικού.  

Το δεξαμενόπλοιο που θα κάνει τη μεταφορά καθώς και το λιμάνι από το οποίο θα 
φορτωθεί το καύσιμο κοινοποιούνται στην ΑΗΚ πριν από τη φόρτωση του καυσίμου. 

Το καύσιμο πρέπει να είναι πολύ καλά αναμειγμένο και ομοιογενές σε όλες τις δεξαμενές 
του πλοίου και πριν από την άφιξη του στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ θα πρέπει να 
υποβάλλεται ολοκληρωμένη ανάλυση ποιότητας του καυσίμου. 

Η αναθέτουσα αρχή, ΑΗΚ, οφείλει να δίδει προειδοποίηση τριών εβδομάδων στον 
Προμηθευτή για παράδοση του καυσίμου. Ο προμηθευτής πρέπει να προχωρήσει με 
την παράδοση του καυσίμου με περιθώριο +/- 4 ημέρες από την καθορισμένη 
ημερομηνία παράδοσης. 

Είναι δυνατή η απόκλιση κατά +-10% επί των ποσοτήτων των 40.000 η 30.000 της 
παραγγελίας υπό δύο προϋποθέσεις που καθορίζονται ρητά στο συμβόλαιο. 

 Η αποδοχή παραδόσεων που εμπίπτουν στο περιθώριο του +10% υπόκεινται 
στη διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ. Τέτοια 
έγκριση δίδεται κατά την απόλυτη κρίση της ΑΗΚ κατά περίπτωση και μετά 
από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον προμηθευτή. 

 Η αποδοχή οποιασδήποτε παράδοσης εκτός του περιθωρίου των +-10% 
μπορεί να γίνει κατά την απόλυτη κρίση της ΑΗΚ. Σε περίπτωση απόρριψης 
τέτοιου αιτήματος του προμηθευτή, αυτός εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος 
να διενεργήσει την εκτέλεση της παραγγελίας όπως αυτή υποβλήθηκε από την 
ΑΗΚ. 
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Το συμβόλαιο περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς πρόνοιες για τις ειδοποιήσεις που 
πρέπει να υποβάλει ο προμηθευτής στην ΑΗΚ, όπως Λιμάνι και ημερομηνία φόρτωσης, 
λεπτομέρειες για το χρόνο και το ρυθμό φόρτωσης, αντίγραφο του πιστοποιητικού 
φόρτωσης (Bill of lading) κλπ. 

Αντίστοιχες πρόνοιες με τις πιο πάνω, περιλαμβάνονται και στο Συμβόλαιο προμήθειας 
πετρελαίου Ντίζελ (Gas Oil). 

Σε περίπτωση που η ημερομηνία παράδοσης εκφεύγει του περιθωρίου των +- 4 
ημερών, τότε εφαρμόζονται αναπροσαρμογές στον υπολογισμό της τιμής του καυσίμου 
για προστασία των συμφερόντων της ΑΗΚ όπως θα αναλυθεί στην επόμενη παράγραφο 
της έκθεσης. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι προφανές πως η ΑΗΚ θα πρέπει να ακολουθεί μια 
μεθοδολογία συστηματικής παρακολούθησης των αποθεμάτων της στους 
Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, ώστε να στηρίζει σε αυτή την ημερομηνία καθορισμού 
της παράδοσης καυσίμων και επομένως και την ημερομηνία της παραγγελίας 21 ημέρες 
πριν από την παράδοση. 

Οι αποθηκευτικοί χώροι στους Σταθμούς έχουν καταγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο 
2 της παρούσας έκθεσης.  

Για κάλυψη της εκάστοτε ζήτησης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου, η 
ΑΗΚ προγραμματίζει και λειτουργεί τις Μονάδες της με βάση το ημερήσιο πρόγραμμα 
παραγωγής που καταρτίζεται στη βάση της πρόβλεψης ζήτησης της επόμενης μέρας και 
υποβάλλεται για έγκριση στον κατά Νόμο Υπεύθυνο της λειτουργίας του συστήματος, 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς. Ο προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη την 
πρόβλεψη ζήτησης, την εκτίμηση παραγωγής των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
διαθεσιμότητα και αποδοτικότητα των συμβατικών Μονάδων Παραγωγής που 
προγραμματίζονται να λειτουργούν στη βάση της οικονομικής προτεραιότητας, τις 
ανάγκες για εφεδρεία καθώς και ζητήματα ή περιορισμούς για διασφάλιση της ασφαλούς 
λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθώς και οποιωνδήποτε 
άλλων σχετικών απαιτήσεων θέσει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς. Στη βάση 
του προγραμματισμού αυτού γίνεται και η εκτίμηση της αναμενόμενης κατανάλωσης 
καυσίμων. Ο αρμόδιος Λειτουργός της ΑΗΚ στη Διεύθυνση Παραγωγής στα Κ. Γραφεία, 
παρακολουθεί σε συστηματική βάση τα αποθέματα των Σταθμών και τηρεί τα σχετικά 
έντυπα υπολογισμών της αναμενόμενης κατανάλωσης, ώστε να καθοριστεί με όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια η ημερομηνία κατά την οποία θα υπάρχει η 
αναγκαία χωρητικότητα για παραλαβή καυσίμων και να τεθεί έτσι 21 μέρες πριν η 
σχετική παραγγελία. 

Οι ΗΣ Βασιλικού-Μονής και Δεκέλειας αποστέλλουν στις αρχές της κάθε εβδομάδας τα 
αποθέματα και τις καταναλώσεις των καυσίμων της προηγούμενης εβδομάδας. Με βάση 
τα πιο πάνω στοιχεία, τις διαθέσιμες μονάδες, το πρόγραμμα συντήρησης και την 
εκτίμηση της κατανάλωσης για τις επόμενες εβδομάδες ετοιμάζεται σε συνεργασία 
μεταξύ του Λειτουργού των Κ. Γραφείων και των Σταθμών το πρόγραμμα των επόμενων 
παραδόσεων καυσίμων με προκαταρκτικό καθορισμό των ημερομηνιών παράδοσης του 
κάθε φορτίου.  
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Για τον όσο το δυνατό πιο ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας παράδοσης κάθε  
φορτίου, λαμβάνεται επίσης υπόψη ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος κατά την 
αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης του πλοίου στο Σταθμό ώστε η επάρκεια των 
αποθεμάτων του καυσίμου που θα απομείνει διαθέσιμο, να διασφαλίζει την ασφάλεια 
εφοδιασμού. Επίσης η επιλογή της βέλτιστης ημερομηνίας παράδοσης θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ο Σταθμός έχει διαθέσιμο χώρο για να παραλάβει την ποσότητα του 
φορτίου της παραγγελίας, έστω και αν αυτό καταπλεύσει στο Σταθμό την πρώτη μέρα 
του περιθωρίου των εννέα (9) ημερών, για να μην επιβαρυνθεί η ΑΗΚ οικονομικά από 
την καταβολή υπερημερίας (demurrage) λόγω πιθανής καθυστέρησης στην εκφόρτωση. 

Για να τεθεί επίσημα η παραγγελία ο αρμόδιος Λειτουργός της Διεύθυνσης Παραγωγής, 
ετοιμάζει και υποβάλλει εισήγηση προς έγκριση από Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της 
ΑΗΚ, λόγω της μεγάλης σημασίας και μεγάλης αξίας της κάθε παραγγελίας. 

Παρατίθεται παράδειγμα διαχείρισης της ετοιμασίας παραγγελίας για τον ΗΣ Βασιλικού 
όπως υποβλήθηκε από την ΑΗΚ για πληρέστερη κατανόηση του θέματος. 

«Στον ΗΣ Βασιλικού για την προμήθεια ενός φορτίου 40.000 τόνων μαζούτ επιλέγεται 
τέτοια ημερομηνία ώστε την πρώτη μέρα του παραθύρου των 9 ημερών που δίδεται στον 
προμηθευτή για να παραδώσει το φορτίο να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο Σταθμό για 
να μπορεί να παραλάβει τουλάχιστο 40.000 τόνους. Δηλαδή το παράθυρο παράδοσης 
να αρχίζει όταν θα υπάρχει μία δεξαμενή άδεια (συνήθως παραμένουν στη δεξαμενή 
περίπου 2.000 τόνοι) και η δεύτερη να είναι στο μισό της χωρητικότητας της. Σε περίοδο 
αιχμής όπου είναι σε λειτουργία και οι 3 ατμοστρόβιλοι η συνολική κατανάλωση μαζούτ 
από τους ατμοστρόβιλους ανέρχεται σε περίπου 1.700 τόνους ανά μέρα και η επάρκεια 
των αποθεμάτων στο μέσον του παραθύρου παράδοσης είναι περίπου 15 μέρες.  

Η ίδια μέθοδος ακολουθείται και για το gasoil. Για την προμήθεια 24.000 τόνων πρέπει  
να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο Σταθμό για να μπορεί να παραλάβει τουλάχιστο τους 
24.000 τόνους. Ουσιαστικά με το άδειασμα της μίας από τις 2 μεγάλες δεξαμενές που 
χρησιμοποιεί η ΑΗΚ για αποθήκευση του gasoil πρέπει να αρχίζει το παράθυρο 
παράδοσης ενός φορτίου. Σε περιόδους αιχμής όπου και οι δύο μονάδες συνδυασμένου 
κύκλου είναι σε πλήρη λειτουργία (2+1 mode) η συνολική κατανάλωση του gasoil είναι 
στους 1.600 τόνους περίπου την ημέρα με αποτέλεσμα η επάρκεια των αποθεμάτων στο 
μέσο του παραθύρου παράδοσης να ανέρχεται σε 15 περίπου μέρες.»  

5. Η μέθοδος υπολογισμού της τιμής αγοράς, σε συνάρτηση με την ημερομηνία 
της παραγγελίας/παράδοσης των καυσίμων (Παραδοτέο 2). 

Η μέθοδος υπολογισμού της τιμής αγοράς των καυσίμων HFO και GAS OIL, καθορίζεται 
λεπτομερώς στα έγγραφα των προσφορών και στις συμβάσεις που υπογράφονται στη 
συνέχεια. 

Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.5 των εγγράφων αναφέρεται πως η τιμή του 
καυσίμου αποτελείται από δύο μέρη P=A+B: 

(α) A = Ο μέσος όρος των μέσων ημερήσιων τιμών που δημοσιεύονται από την Platt’s 
European Marketscan για τη Μεσογειακή αγορά, σε δολάρια Αμερικής για HFO 
περιεκτικότητας 1% σε θείο, (αντίστοιχη είναι η πρόνοια για Gas Oil περιεκτικότητας 
0.1% σε θείο) για περίοδο 15 ημερών, η οποία ξεκινά 7 ημέρες πριν την καθορισμένη 
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ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας και λήγει 7 ημέρες μετά την καθορισμένη 
ημέρα παράδοσης.  

Παρατίθεται το κείμενο της σύμβασης στα Αγγλικά:  «The average of the daily mean 
prices published by Platt’s European Marketscan in US Dollars per tonne for FOB Med 
Italy for 1% (one pct) sulphur Heavy Fuel Oil during the 15 day period which 
commences on the date that is 7 calendar days before the stipulated delivery date and 
ends on the date that is 7 calendar days after the stipulated delivery date.»  

Παρατίθεται ως παράδειγμα στα έγγραφα για αποφυγή αμφιβολιών το ακόλουθο. Εάν 
τεθεί η παραγγελία στις 16 Ιουλίου για παράδοση στις 6 Αυγούστου +-4 ημέρες, τότε ο 
μέσος όρων των μέσων τιμών που αναφέρονται πιο πάνω, υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας τις ημερήσιες μέσες τιμές που δημοσιεύει η   Platt’s European 
Marketscan κατά την περίοδο 30 Ιουλίου – 13 Αυγούστου συμπεριλαμβανομένων. 

(β) Β = Σταθερή επιβάρυνση (premium) του συμβολαίου (η οποία διαφέρει, αν η 
εκφόρτωση είναι σε ένα ή δύο λιμάνια ανάλογα με το είδος του καυσίμου, μαζούτ είδος 1  
ή μαζούτ είδος 2 ή gasoil) σε δολάρια Αμερικής ανά τόνο  η οποία προστίθεται στην πιο 
πάνω τιμή Α (Platt’s European Marketscan για τη Μεσογειακή αγορά). Η σταθερή 
επιβάρυνση Β στη βάση της οποίας γίνεται ουσιαστικά και η οικονομική αξιολόγηση των 
προσφορών, αντιπροσωπεύει το κόστος για τη μεταφορά του καυσίμου HFO στις 
δεξαμενές της ΑΗΚ στο Βασιλικό (one port) και/η στη Δεκέλεια (two port) και 
συμπεριλαμβάνει το κόστος μεταφοράς, ασφάλισης, σύνδεση/αποσύνδεση 
δεξαμενόπλοιου, φόρο εισαγωγής στην Κύπρο και οποιοδήποτε άλλο φόρο πληρωτέο 
εκτός Κύπρου. 

Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού που θα καταβληθεί από την ΑΗΚ προς τον 
προμηθευτή για κάθε φορτίο, γίνονται αναπροσαρμογές τόσο στην μετρηθείσα 
ποσότητα όσο και στην τιμή ανά τόνο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης που 
αφορούν κάποιες παραμέτρους ποιότητας του καυσίμου. 

Αναπροσαρμογές στη ποσότητα που παραδόθηκε λόγω των τιμών κάποιων 
παραμέτρων ποιότητας. 

Η ποσότητα παράδοσης όπως αυτή μετριέται στις δεξαμενές της ΑΗΚ καθορίζεται από 
τη διαφορά που προκύπτει από τη μέτρηση της ποσότητας σε κάθε δεξαμενή  πριν και 
μετά την εκφόρτωση του καυσίμου στον Σταθμό. 

Η πληρωτέα ποσότητα βασίζεται στην ποσότητα παράδοσης σύμφωνα με την από 
κοινού μέτρηση, και  αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου 
μαζούτ (όρος 3.6) ή του συμβολαίου gasoil (όρος 3.5) ως εξής: 

 Ποσότητα νερού: Η ποσότητα νερού που υπολογίζεται ότι υπάρχει στη 
ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε σε κάθε δεξαμενή  (όρος 3.8(iii)) 
αφαιρείται για σκοπούς καθορισμού της καθαρής ποσότητας (net quantity) που 
θα πληρωθεί. Το ποσοστό περιεκτικότητας νερού στο καύσιμο ανά δεξαμενή 
πριν και μετά την εκφόρτωση καθορίζεται από σχετική ανάλυση του 
Ανεξάρτητου Χημείου στη βάση του δείγματος που λαμβάνεται από κάθε 
δεξαμενή πριν και μετά την εκφόρτωση.  
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 Ποσότητα Ιζήματος: Η ποσότητα  ιζήματος  που περιέχεται στη ολική 
ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε στο Σταθμό επίσης αφαιρείται για 
σκοπούς καθορισμού της καθαρής ποσότητας που θα πληρωθεί. Η συνολική 
ποσότητα του ιζήματος που αφαιρείται καθορίζεται από το αποτέλεσμα της 
ανάλυσης του Ανεξάρτητου Χημείου στη βάση του δείγματος από τη γραμμή 
εκφόρτωσης.  

 Κατωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (Net Calorific Value): Η Κατωτέρα 
Θερμογόνος Δύναμη  του καυσίμου καθορίζεται από την ανάλυση του 
Ανεξάρτητου Χημείου στη βάση του δείγματος από τη γραμμή εκφόρτωσης.  
Βάσει του όρου 3.6.1(b) στο συμβόλαιο του μαζούτ και 3.5 (b) στο συμβόλαιο 
του gasoil γίνεται αναπροσαρμογή της παραληφθείσας ποσότητας μετά την 
αφαίρεση νερού και ιζήματος χρησιμοποιώντας ως Κατωτέρα Θερμογόνο 
Δύναμη αναφοράς το 40.900 MJ/kg για μαζούτ και  42.800 MJ/kg για gasoil. 
Παράδειγμα αναπροσαρμογής για μαζούτ: Υποθέτουμε πως η ανάλυση του 
δείγματος καυσίμου σύμφωνα με την παράγραφο 3.8 καταλήγει σε θερμογόνο 
δύναμη ίση με 41.200 MJ/Kg. Τότε η καθαρή ποσότητα πληρωμής 
υπολογίζεται σύμφωνα με την πιο κάτω εξίσωση. 

Καθαρή ποσότητα πληρωμής = (41.200/40.900)* Καθαρή ποσότητα παράδοσης όπως 
καθορίζεται πιο πάνω, μετά την αφαίρεση της ποσότητας νερού και ιζημάτων. 

Αναπροσαρμογή τιμής ανά τόνο λόγω των τιμών κάποιων παραμέτρων 
ποιότητας. 

Στη βάση των αποτελεσμάτων της ανεξάρτητης ανάλυσης ποιότητας του καυσίμου HFO, 
γίνονται αναπροσαρμογές στην τιμή ανά τόνο που θα χρησιμοποιηθεί για τον 
υπολογισμό του συνολικού ποσού που θα πληρωθεί, ως ακολούθως (πρόνοια 3.6.1 
σύμβασης μαζούτ). 

(α) Περιεκτικότητα σε Θείο: 

Εάν η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το 0,90% (μέγιστο επιτρεπόμενο το 1%), τότε 
για κάθε 0,1% υπέρβαση άνω του 0,9% θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο κατά 
0,5%. 

(β) Βανάδιο: 

Εάν η περιεκτικότητα σε Βανάδιο υπερβαίνει τα 150ppm, (μέγιστη επιτρεπόμενη 
200ppm), τότε για κάθε 10 ppm υπέρβαση, θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο 
κατά 0,1%. 

(γ) Κινηματικό Ιξώδες (Viscosity):  

Εάν το ιξώδες του καυσίμου υπερβαίνει τα 30 cst στους 100 βαθμούς κελσίου, τότε για 
κάθε 1 cst υπέρβασης, θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο κατά 0,1%. 

(δ) Ασφαλτένια (Asphaltenes): 

Εάν η περιεκτικότητα σε ασφαλτένια υπερβαίνει τα 5% σε μάζα, τότε για κάθε 0,1% 
υπέρβασης, θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο κατά 0,15%. 
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Σημειώνεται πως εάν η ΑΗΚ αναγκαστεί να αποδεκτεί παραλαβή HFO του οποίου 
οποιαδήποτε παράμετρος υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, θα εφαρμόζει τις 
πιο πάνω πρόνοιες μείωσης της τιμής ανά τόνο και επί πλέον επιφυλάσσει το δικαίωμα 
της να απαιτήσει αποζημιώσεις για άλλες δαπάνες ή να λάβει μέτρα που θα κριθούν 
αναγκαία. 

Ειδική Αναπροσαρμογή τιμής για περιεκτικότητα σε θείο όταν υπάρχει υπέρβαση 
της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που η ΑΗΚ αναγκαστεί να παραλάβει HFO με περιεκτικότητα σε Θείο 
που υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ύψους 1%, ή αν σύμφωνα με το αποτέλεσμα 
της ανάλυσης του Ανεξάρτητου Εργαστηρίου, η περιεκτικότητα σε θείο είναι πέραν του 
1% που επιτρέπει η σύμβαση, τότε η ΑΗΚ θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει για 
αναπροσαρμογή της τιμής μια εκ των πιο κάτω δύο μεθόδων η οποία θα έχει πιο ψηλή 
χρηματική αναπροσαρμογή προς όφελος της. 

Μέθοδος 1   

Για περιεκτικότητα σε θείο που υπερβαίνει το 0,90% (μέγιστο επιτρεπόμενο το 1%), τότε 
για κάθε 0,1% υπέρβαση άνω του 0,90% θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο 
κατά 0,5%. 

Μέθοδος 2 

Για περιεκτικότητα σε θείο που υπερβαίνει το 0,90% (μέγιστο επιτρεπόμενο το 1%), τότε 
για κάθε 0,1% υπέρβαση άνω του 0,90% θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο 
που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής  Platt’s European Marketscan για 
HFO 1% θείο και HFO 3,5% θείο, για την περίοδο των 15 ημερών όπως ορίζεται για 
σκοπούς πληρωμής, διαιρεμένη κατά 25. 

Παράδειγμα: 

Υποθέτουμε πως η περιεκτικότητα σε θείο μιας παράδοσης HFO, ανέρχεται σε 1,17%. 
Παράλληλα η τιμή Platt’s για HFO 3,5% σε θείο ανέρχεται σε 300 USD/ΜΤ, ενώ η τιμή 
Platt’s για HFO 1% σε θείο ανέρχεται σε 345 USD/ΜΤ και το premium πάνω από την 
τιμή Platt’s σε 12 USD/ΜΤ. Τότε η αναπροσαρμογή τιμής υπολογίζεται ως ακολούθως. 

Μέθοδος 1 

(345USD/ΜΤ+12USD/ΜΤ)=357USD/ΜΤ, Αναπροσαρμογή=357χ3χ0,5%=5,36 USD/ΜΤ 

Μέθοδος 2 

Αναπροσαρμογή = [(345-300)/25]χ3=5,40 USD/ΜΤ 

Επομένως εφαρμόζεται μείωση στην τιμή που θα πληρωθεί ύψους 5,40 USD/ΜΤ, που 
είναι η πιο ψηλή εκ των δύο μεθόδων. 
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6. Διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων των καυσίμων, με τη διαδικασία 
που ακολουθείται (Παραδοτέο 3). 

Το ζήτημα της επάρκειας αποθεμάτων καυσίμων, θα πρέπει να αντικρίζεται ως 
αλληλένδετο με το θέμα επάρκειας παραγωγής για ασφαλή κάλυψη της ζήτησης 
ηλεκτρισμού και ως εκ τούτου, στην έκθεση θα καλυφθεί συνοπτικά με αυτή την 
προσέγγιση. 

Η επάρκεια παραγωγής και επομένως η επάρκεια αποθηκευτικών χώρων καυσίμων 
καθώς και η πληρότητα αυτών, εξετάζονται στη βάση της Μακροπρόθεσμης, 
Μεσοπρόθεσμης και Βραχυπρόθεσμης σκοπιάς. 

 

 Μακροπρόθεσμη επάρκεια καυσίμων 

Η μακροπρόθεσμη προσέγγιση επάρκειας παραγωγής, στηρίζεται σε δεκαετή 
προγραμματισμό. Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 2 της έκθεσης, ο 
Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς έχει την ευθύνη της δεκαετούς 
πρόβλεψης ζήτησης ισχύος και ενέργειας η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ. 

 

 
 

Σχήμα 2: Πρόβλεψη παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
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Η εγκεκριμένη πλέον πρόβλεψη ζήτησης, χρησιμοποιείται για την αναπροσαρμογή του 
δεκαετούς αναπτυξιακού προγράμματος στους διάφορους τομείς του ηλεκτρισμού όπως 
η Παραγωγή και η Μεταφορά. 

Ενδεικτικά, παρουσιάζεται πιο κάτω απλοποιημένο σχήμα για τον προκαταρκτικό 
προγραμματισμό της αναγκαίας εγκατάστασης νέας παραγωγικής ικανότητας. Τα 
διάφορα δεδομένα, όπως η πρόβλεψη ζήτησης, η αναμενόμενη απόσυρση Μονάδων 
λόγω γήρανσης, οι προβλεπόμενες τιμές καυσίμων, η αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης 
φυσικού αερίου, η σταδιακή διείσδυση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί αερίων εκπομπών, τα τεχνικά στοιχεία των υφιστάμενων 
και των υποψηφίων μελλοντικά μονάδων κλπ, εισάγονται στο κατάλληλο λογισμικό 
προγραμματισμού (κατά κανόνα γίνεται από εξειδικευμένους Συμβούλους) για 
διεξαγωγή των αναγκαίων υπολογισμών. 

 

 
 

Σχήμα 3: Ενδεικτικός Μακροχρόνιος Προγραμματισμός. 

 

Στη βάση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών, καταρτίζεται ο τελικός μακροχρόνιος 
προγραμματισμός που περιλαμβάνει μείζονα θέματα όπως η απόσυρση παλαιών 
Μονάδων και η εγκατάσταση νέων Μονάδων παραγωγής συγκεκριμένης ισχύος και 
τεχνολογίας και σε συγκεκριμένη θέση και χρόνο. 
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Ακριβώς στο στάδιο αυτό, περίπου πέντε χρόνια πριν από την ανάγκη λειτουργίας νέων 
Μονάδων παραγωγής, γίνεται η λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασίας εγκατάστασης 
τους, η οποία προφανώς περιλαμβάνει και τους αναγκαίους αποθηκευτικούς χώρους 
καυσίμων με την κατάλληλη χωρητικότητα, καθώς και τα συστήματα παραλαβής 
καυσίμων από τη θάλασσα (αν πρόκειται για νέο Σταθμό) και τα συστήματα μεταφοράς 
του καυσίμου από τις δεξαμενές στις Μονάδες Παραγωγής για καύση. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η Επάρκεια Καυσίμων σε Μακροπρόθεσμη βάση. Η 
διαδικασία αυτή ίσχυε πλήρως ενόσω η αγορά ηλεκτρισμού ήταν μονοπωλιακή και 
εφαρμόζεται πρακτικά μέχρι σήμερα που η ΑΗΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, 
καλύπτοντας σχεδόν εξολοκλήρου τη συμβατική Παραγωγή ηλεκτρισμού. Λόγω του 
ανοίγματος της αγοράς όμως, αυτό αναμένεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να αλλάζουν οι 
βασικές αρχές, επειδή μελλοντικά μπορεί να εγκατασταθεί μεγάλη συμβατική Μονάδα 
παραγωγής από τρίτους, οι οποίοι στο θέμα αποθήκευσης και επάρκειας καυσίμων θα 
πρέπει να ακολουθήσουν παρόμοια πολιτική. 

Τέλος σημειώνεται, πως η ΡΑΕΚ, εξέδωσε απόφαση από το 2010, που υποχρεώνει 
Παραγωγούς με Μονάδες Φυσικού Αερίου, να διατηρούν επιπρόσθετα εναλλακτικό υγρό 
καύσιμο με αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 8 ημερών για σκοπούς ασφάλειας 
εφοδιασμού. 

 Μεσοπρόθεσμη επάρκεια καυσίμων 

Η μεσοπρόθεσμη επάρκεια καυσίμων, αφορά τις ενέργειες και διαδικασίες για 
διασφάλιση της επάρκειας σε ετήσια βάση, μέσω της σύναψης των ετήσιων συμβάσεων 
προμήθειας καυσίμων. 

Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο τον έγκαιρο υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων 
υγρών καυσίμων για το επόμενο έτος και την έγκαιρη προκήρυξη προσφορών, για 
κατακύρωση πριν από τη λήξη των συμβάσεων που ισχύουν στο τρέχον έτος. 

Η διαδικασία υπολογισμών, γίνεται με λογισμικό προσομοίωσης το οποίο χρειάζεται 
σωρεία δεδομένων τα οποία πρέπει να ευρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στην 
πραγματικότητα. Παρατίθεται πιο κάτω μη εξαντλητικός κατάλογος των απαιτούμενων 
δεδομένων. 

(α) Πρόβλεψη ζήτησης μέγιστης ισχύος και συνολικής ενέργειας για το επόμενο έτος. 
Στη βάση της πρόβλεψης του Διαχειριστή, ετοιμάζεται με λεπτομερή υπολογισμό η 
πρόβλεψη της ζήτησης ανά ημίωρο  για όλη τη διάρκεια του έτους. Στο πιο κάτω σχήμα 
φαίνεται η κατανομή της ζήτησης για όλη τη διάρκεια του 2016. Κάτι αντίστοιχο 
ετοιμάζεται ως δεδομένο εισόδου στο πρόγραμμα προσομοίωσης για το επόμενο έτος.   
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Σχήμα 4: Εποχικότητα ζήτησης ισχύος για το 2016 

(β) Στη βάση της πρόβλεψης ζήτησης και της λεπτομερούς πρόβλεψης εποχικότητας, 
καταρτίζεται το ετήσιο λεπτομερές πρόγραμμα συντήρησης των Μονάδων Παραγωγής 
με στόχο όλες οι Μονάδες να είναι διαθέσιμες κατά τη θερινή περίοδο αιχμής, ώστε να 
μην αντιμετωπίζονται προβλήματα με την επάρκεια παραγωγής. Κατά κανόνα οι 
πλείστες Μονάδες συντηρούνται κατά την εαρινή και φθινοπωρινή περίοδο. Το 
πρόγραμμα συντήρησης αποτελεί βασική παράμετρο για το λογισμικό προσομοίωσης. 

(γ) Πρόβλεψη τιμών καυσίμων για το επόμενο έτος. 

(δ) Αναμενόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

(ε) Αναμενόμενο κόστος αγοράς δικαιωμάτων CO2. 

(στ) Πιθανή υποχρεωτική λειτουργία ορισμένων μονάδων ή άλλοι περιορισμοί 
αναγκαίοι για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

(ζ) Θέματα που σχετίζονται με την πιθανή έλευση του Φυσικού Αερίου (δεν ισχύει 
προφανώς για κάθε έτος), και εργασίες για μετατροπές μονάδων για καύση ΦΑ. 

(η) Τεχνικά στοιχεία Μονάδων Παραγωγής: Αποδοτικότητα, ελάχιστη και μέγιστη 
δυνατότητα παραγωγής, απαιτούμενος χρόνος για ξεκίνημα, αναμενόμενο ποσοστό 
διαθεσιμότητας και βλαβών κ.ά. 

Στη βάση των πιο πάνω, με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης, καταρτίζεται ένας 
λεπτομερής προγραμματισμός για την αναμενόμενη λειτουργία των Μονάδων 
Παραγωγής του επόμενου έτους και στη βάση του υπολογισμού της παραγωγής από τις 
συμβατικές μονάδες, γίνεται και ο υπολογισμός των ποσοτήτων των καυσίμων που θα 
χρειαστούν για τον επόμενο χρόνο. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως η εγκεκριμένη πρόβλεψη ζήτησης ισχύος και παραγωγής 
ενέργειας έχει τρία σενάρια, κανονική, υψηλή και χαμηλή, συνάγεται πως και για την 
πρόβλεψη κατανάλωσης καυσίμων καταρτίζονται αντίστοιχα σενάρια που καλύπτουν και 
τα δύο καύσιμα Μαζούτ και GAS OIL.  
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Στη βάση των σεναρίων αυτών καθορίζεται η Βασική ποσότητα που χρησιμοποιείται στο 
συμβόλαιο για κάθε είδος καυσίμου, καθώς και το περιθώριο ευελιξίας (+-% βασικής 
ποσότητας), ώστε να καλύπτεται η πιθανότητα να υπάρξει είτε υψηλή είτε χαμηλή 
ζήτηση. Οι προβλέψεις και επομένως τα σενάρια που καταρτίζονται για το  GAS OIL, 
έχουν πολύ πιο μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας σε σύγκριση με το μαζούτ και επομένως 
απαιτείται μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας +-% της βασικής ποσότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, πως κατά κανόνα οι προσφορές που προκηρύσσει ετήσια η 
ΑΗΚ, έχουν δεκατετράμηνη περίοδο ισχύος. Η πρόνοια αυτή ενισχύει το θέμα ασφαλούς 
εφοδιασμού και επάρκειας καυσίμων, λόγω της μερικής επικάλυψης των χρονικών 
περιόδων των συμβάσεων δύο διαδοχικών ετών. Δίδει επίσης την ευκαιρία να επιλεγούν 
αυξημένες ποσότητες εντός του περιθωρίου ευελιξίας των συμβάσεων, από τη σύμβαση 
με τους πιο συμφέροντες όρους. 

 Βραχυπρόθεσμη επάρκεια καυσίμων 

Η Βραχυπρόθεσμη επάρκεια καυσίμων, θα μπορούσε να οριστεί ως λειτουργική 
επάρκεια καυσίμων και σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο διαχείρισης των παραγγελιών και 
παραδόσεων των συγκεκριμένων φορτίων μιας ετήσιας σύμβασης, όπως αυτός 
καταγράφεται στην Παράγραφο 3 (Παραδοτέο 1). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μέθοδος καθορισμού της ημερομηνίας υποβολής της 
παραγγελίας και παραλαβής καυσίμων, στηρίζεται στις πρόνοιες των συμβάσεων και 
πιο ειδικά της παραγράφου 3.11 (Delivery). 

Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής, ΑΗΚ, να δίδει προειδοποίηση 
21 ημερών στον Προμηθευτή για παράδοση του καυσίμου. Ο προμηθευτής πρέπει να 
προχωρήσει με την παράδοση του καυσίμου με περιθώριο +/- 4 ημέρες από την 
καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης. 

Επομένως η ΑΗΚ ακολουθεί μια μεθοδολογία συστηματικής παρακολούθησης των 
αποθεμάτων της στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, ώστε να στηρίζει σε αυτή την 
ημερομηνία καθορισμού της παράδοσης καυσίμων και επομένως και την ημερομηνία 
της παραγγελίας 21 ημέρες πριν από την παράδοση. 

Ο αρμόδιος Λειτουργός της ΑΗΚ στη Διεύθυνση Παραγωγής στα Κ. Γραφεία, 
παρακολουθεί σε συστηματική βάση τα αποθέματα των Σταθμών και τηρεί τα σχετικά 
έντυπα υπολογισμών της αναμενόμενης κατανάλωσης, ώστε να καθοριστεί με όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια η ημερομηνία κατά την οποία θα υπάρχει η 
αναγκαία χωρητικότητα για παραλαβή καυσίμων και να τεθεί έτσι 21 μέρες πριν η 
σχετική παραγγελία. 

Οι ΗΣ Βασιλικού-Μονής και Δεκέλειας αποστέλλουν στις αρχές της κάθε εβδομάδας τα 
αποθέματα και τις καταναλώσεις των καυσίμων της προηγούμενης εβδομάδας 
(Συνημμένο 1). Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, τις διαθέσιμες μονάδες, το πρόγραμμα 
συντήρησης και την εκτίμηση της κατανάλωσης για τις επόμενες εβδομάδες ετοιμάζεται 
σε συνεργασία μεταξύ του Λειτουργού των Κ. Γραφείων και των Σταθμών το πρόγραμμα 
των επόμενων παραδόσεων καυσίμων με προκαταρκτικό καθορισμό των ημερομηνιών 
παράδοσης του κάθε φορτίου. Παρατίθενται πιο κάτω παραδείγματα που υποβλήθηκαν 
από την ΑΗΚ στα οποία επεξηγείται η διασφάλιση της λειτουργικής επάρκειας καυσίμων 
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υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες μέγιστης κατανάλωσης κατά την περίοδο αιχμής 
ζήτησης ηλεκτρισμού. Εξυπακούεται ότι στις περιόδους χαμηλής ζήτησης (εαρινή και 
φθινοπωρινή) αλλά και κατά τη χειμερινή περίοδο, η επάρκεια των αποθεμάτων κατά 
την ημέρα άφιξης του δεξαμενοπλοίου και έναρξης της εκφόρτωσης, είναι πολύ 
μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο. 

«Στον ΗΣ Βασιλικού για την προμήθεια ενός φορτίου 40.000 τόνων μαζούτ επιλέγεται 
τέτοια ημερομηνία ώστε την πρώτη μέρα του παραθύρου των 9 ημερών που δίδεται στον 
προμηθευτή για να παραδώσει το φορτίο να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο Σταθμό για 
να μπορεί να παραλάβει τουλάχιστο 40.000 τόνους. Δηλαδή το παράθυρο παράδοσης 
να αρχίζει όταν θα υπάρχει μία δεξαμενή άδεια (συνήθως παραμένουν στη δεξαμενή 
περίπου 2.000 τόνοι) και η δεύτερη να είναι στο μισό της χωρητικότητας της. Σε περίοδο 
αιχμής όπου είναι σε λειτουργία και οι 3 ατμοστρόβιλοι η συνολική κατανάλωση μαζούτ 
από τους ατμοστρόβιλους ανέρχεται σε περίπου 1.700 τόνους ανά μέρα και η επάρκεια 
των αποθεμάτων στο μέσον του παραθύρου παράδοσης είναι περίπου 15 μέρες.  

Η ίδια μέθοδος ακολουθείται και για το gasoil. Για την προμήθεια 24.000 τόνων πρέπει  
να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο Σταθμό για να μπορεί να παραλάβει τουλάχιστο τους 
24.000 τόνους. Ουσιαστικά με το άδειασμα της μίας από τις 2 μεγάλες δεξαμενές που 
χρησιμοποιεί η ΑΗΚ για αποθήκευση του gasoil πρέπει να αρχίζει το παράθυρο 
παράδοσης ενός φορτίου. Σε πολύ περιορισμένες περιόδους αιχμής όπου και οι δύο 
μονάδες συνδυασμένου κύκλου είναι σε πλήρη λειτουργία (2+1 mode) η συνολική 
κατανάλωση του gasoil είναι στους 1.600 τόνους περίπου την ημέρα με αποτέλεσμα η 
επάρκεια των αποθεμάτων στο μέσο του παραθύρου παράδοσης να ανέρχεται σε 15 
περίπου μέρες.   

Όσον αφορά τη Δεκέλεια για την παράδοση 30.000 τόνων του Είδους 1 πρέπει με την 
έναρξη του παραθύρου παράδοσης να υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 30.000 τόνων 
δηλαδή 3 δεξαμενές άδειες. Η συνολική κατανάλωση των ατμοστροβίλων στη Δεκέλεια τα 
τελευταία χρόνια σε περιόδους αιχμής είναι περίπου 1.000-1.200 τόνους/μέρα και η 
επάρκεια αποθεμάτων στο μέσον του παραθύρου παράδοσης ανέρχεται στις 15 περίπου 
μέρες.  

Για την παράδοση 30.000 τόνων του Είδους 2 πρέπει με την έναρξη του παραθύρου να 
υπάρχουν 2 άδειες δεξαμενές όπου αποθηκεύεται το Είδος 2 και μία άδεια δεξαμενή του 
Είδους 1 στην οποία παραλαμβάνεται το υπόλοιπο και χρησιμοποιείται στους 
ατμοστρόβιλούς. Η συνολική κατανάλωση των ΜΕΚ σε περιόδους αιχμής είναι περίπου 
400 τόνοι/μέρα και η επάρκεια των αποθεμάτων στο μέσον του παραθύρου παράδοσης 
ανέρχεται σε 25 μέρες περίπου.    

Όταν υπάρχει συντήρηση δεξαμενών στον ΗΣ Δεκέλειας τότε γίνεται χρήση φορτίων 
40.000 τόνων με παράδοση σε 2 λιμάνια, Βασιλικού και Δεκέλειας, συνήθως από 20.000 
τόνους σε κάθε σταθμό ούτως ώστε οι παραδόσεις για το είδος 1 στη Δεκέλεια να είναι 
μικρότερης ποσότητας. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ασφάλεια και επάρκεια 
αποθεμάτων στα ίδια επίπεδα με τις παραδόσεις των 30.000 τόνων. Η ίδια πρακτική με 
παραδόσεις σε 2 λιμάνια μπορεί να  χρησιμοποιηθεί και σε περιόδους ασυνήθιστα  
αυξημένης χρήσης του ΗΣ Δεκέλειας όταν η συνολική κατανάλωση των ατμοστροβίλων 
είναι πάνω από 1.200 τόνους ανά μέρα.   
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Τα τελευταία 2 χρόνια λόγω συντήρησης των δεξαμενών στον ΗΣ Δεκέλειας ( μία 
δεξαμενή είναι συνεχώς σε συντήρηση) οι παραδόσεις του Είδους 1 είναι με φορτία των 
40.000 τόνων σε 2 λιμάνια.»   

Είναι προφανές, πως με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, διασφαλίζεται η λειτουργική 
επάρκεια καυσίμων και δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα στη διάρκεια 
των πολλών ετών που ακολουθείται η μεθοδολογία αυτή.  

7. Η μέθοδος προμήθειας των καυσίμων που ακολουθείται διεθνώς, 
παραθέτοντας στοιχεία για μια τουλάχιστον χώρα με παρόμοιες συνθήκες με 
την Κύπρο, πώς υποβάλλονται οι σχετικές παραγγελίες και πώς 
υπολογίζεται η τιμή αγοράς τους (Παραδοτέο 4). 

7.1 Παράδειγμα 1. 

Εταιρεία Ηλεκτρισμού  (Barbados Light & Power Company Ltd) Νησιά Barbados 

Προσφορά για Σύμβαση Προμήθειας Μαζούτ – Heavy fuel oil 

 Χρονική Διάρκεια 

Τα έγγραφα Προσφοράς αφορούν σύμβαση με διάρκεια τρία χρόνια 2015-2018  

 Δομή Εγγράφων προσφοράς 

Το Έγγραφο προσφοράς είναι αρκετά απλό, με συνολική έκταση μόνο 15 σελίδων, 
προφανώς επειδή δεν ισχύουν οι απαιτήσεις της ΕΕ για δημόσιες συμβάσεις. Η εταιρεία 
έχει ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

 Ποσότητες Καυσίμων Σύμβασης 

Στις Συμβάσεις της ΑΗΚ, καθορίζεται ποσότητα πχ για Item 1 για το 2015, 680.000 MT 
+-30% (+-25% για 2016). Η προσφορά της εταιρείας στα Barbados καθορίζει 
συγκεκριμένες ποσότητες χωρίς να έχει εντοπιστεί στο έγγραφο συγκεκριμένο ποσοστό 
αύξησης/μείωσης.  
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Οι ετήσιες ποσότητες προδιαγράφονται σε Βαρέλια (Bbl) και αντιστοιχούν περίπου σε 
215.000 – 220.000 κυβικά μέτρα. Προστίθεται όμως στην προδιαγραφή αναφορά, πως 
οι ποσότητες μπορεί να αλλάξουν ουσιαστικά αν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στη ζήτηση 
ηλεκτρισμού, η στις περιπτώσεις αλλαγών εξοπλισμού η αλλαγών στη λειτουργία. (The 
above figures represent reasonable estimates of requirements for the period 2015 to 
2018 but may substantially alter in case of changes in equipment or operations by the 
Buyer or variations in electricity demand.) Δηλαδή υπάρχει όρος που προσθέτει 
αοριστία στη διαδικασία προσφοράς μεγαλύτερη από το περιθώριο ευελιξίας +-25% της 
ΑΗΚ. 

 Παραγγελίες/παραδόσεις 

Η Εταιρεία διαθέτει μόνο δύο δεξαμενές των 5.000 κυβικών μέτρων στον 
Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό (Spring Garden Generating Station). Παρακολουθεί σε 
καθημερινή βάση τα αποθέματα της και θέτει παραγγελίες στον Προμηθευτή, χωρίς να 
διευκρινίζεται στα έγγραφα το μέγεθος της παραγγελίας. Ο Προμηθευτής υποχρεούται 
να διατηρεί στο Νησί αποθέματα ασφαλείας αποκλειστικά για την Εταιρεία, με σκοπό την 
κάλυψη της ζήτησης για τρεις εβδομάδες (περίπου 84.000). 

 Ποιότητα 

Για το θέμα της ποιότητας του καυσίμου, παρατίθεται ο σχετικός πίνακας που 
περιλαμβάνεται στο έγγραφο προσφοράς. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει 
καύσιμο (HFO), που να συνάδει με τις προδιαγραφές ποιότητας της Σύμβασης. 

 

 

Οι παράμετροι ποιότητας που περιέχονται στον πίνακα, αναφέρονται χωρίς τα 
επιτρεπόμενα όρια να είναι τα ίδια όπως στις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΗΚ. Η ΑΗΚ 
όμως έχει επί πλέον απαιτήσεις για κάποιες άλλες παραμέτρους που λαμβάνονται 
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υπόψη και στην αναπροσαρμογή τιμής όπως πχ τα ασφαλτένια. Η μεγαλύτερη διαφορά 
που παρατηρείται στο θέμα των ορίων των παραμέτρων της ποιότητας, είναι η 
επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο που στην περίπτωση των Barbados ανέρχεται στα 
2,5% ενώ για την Κύπρο η μέγιστη περιεκτικότητα είναι στο 1% με βάση τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες και επί πλέον μετά το 2020 εισάγονται ακόμα πιο αυστηροί περιορισμοί στις 
εκπομπές οξειδίων του θείου από Μονάδες καύσης. 

 Τιμή 

Στο θέμα της τιμής εφαρμόζεται φόρμουλα, παρόμοια με τη φόρμουλα που εφαρμόζεται 
στις συμβάσεις της ΑΗΚ. Πιο συγκεκριμένα η τιμή που καταβάλλει ο αγοραστής για κάθε 
παράδοση στηρίζεται στην πιο κάτω φόρμουλα: 

P = A + B + C + D+ E + F + G, όπου: 

P = η τιμή που καταβάλλει ο αγοραστής 

Α = Τιμή F.O.B σε USD/Βαρέλι σε θερμοκρασία 60 °F, βασισμένη στο δείκτη τιμών  
Platts Marketscan, New York, για περίοδο τριών ημερών πέριξ της μέρας φόρτωσης.  

Β = Κόστος μεταφοράς στη θάλασσα 

C = Απώλειες στη θάλασσα και ασφάλιση 

D = Χρέωση για επιθεώρηση 

E = Χρέωση για τερματικό (αποθήκευση) 

F = Χρέωση για παράδοση 

G = Περιθώριο Κέρδους Προμηθευτή 

Κυβερνητικοί φόροι εξαιρούνται από την τιμή προσφοράς όμως στο τέλος επιβαρύνουν 
τον αγοραστή. Αυτή είναι και η βασική διαφορά, στην κατά τα άλλα παρόμοια 
μεθοδολογία με την τιμολόγηση της σύμβασης της ΑΗΚ, η οποία περιλαμβάνει τους 
πιθανούς φόρους εισαγωγής στο premium. 

 Αναπροσαρμογή τιμής λόγω ποιότητας 

Στο έγγραφο της προσφοράς, δεν γίνεται κάποια αναφορά για αναπροσαρμογή της 
τιμής που θα καταβληθεί για μια παράδοση που να σχετίζεται με τις παραμέτρους 
ποιότητας. Αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τα έγγραφα 
συμβάσεων της ΑΗΚ, τα οποία διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΑΗΚ σε 
περίπτωση παρέκκλισης σε κάποια από τις παραμέτρους ποιότητας που επισύρει ποινή 
αναπροσαρμογής στην τιμή.   

Αίτημα της εταιρείας Barbados Light & Power Company Ltd προς την αρμόδια 
Εποπτική Αρχή για έγκριση προγράμματος αγοράς καυσίμων με Hedging και 
έγκριση του σχετικού κόστους που δυνατόν θα προκύψει από τους καταναλωτές. 

Η εταιρεία Barbados Light & Power Company Ltd, το Μάρτιο του 2016, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημαντική μείωση στις τιμές του αργού πετρελαίου (32 USD/bbl), υπέβαλε 
αίτημα προς την αρμόδια Εποπτική Αρχή (FAIR TRADING COMMISSION) με το οποίο 
ενημέρωνε την Επιτροπή για την πρόθεση της να προχωρήσει με πρόγραμμα Hedging 
για το 80% των ποσοτήτων καυσίμων που αγοράζει. Αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο 
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πως θα προχωρούσε σε σύναψη συμφωνίας με εταιρεία διαχείρισης αγορών καυσίμων 
με ετήσιο κόστος 600.000  USD. 

http://www.ftc.gov.bb/library/2016-04-20_blandp_fuel_hedging_application.pdf 

Με το αίτημα της προς την Επιτροπή, η εταιρεία ζητούσε έγκριση για ανάκτηση από 
τους καταναλωτές του όποιου κόστους προκύψει μέσω της Αυτόματης 
αναπροσαρμογής στη ρήτρα καυσίμων που χρησιμοποιείται για αναπροσαρμογή της 
τελικής τιμής ηλεκτρισμού προς τους καταναλωτές, ανάλογα με την τιμή των καυσίμων. 

Ουσιαστικά εφαρμόζεται ένα σύστημα αντίστοιχο με το σύστημα στην Κύπρο, που η 
ΡΑΕΚ εγκρίνει τις διατιμήσεις της ΑΗΚ καθώς και τη ρήτρα καυσίμων για σκοπούς 
αυτόματης αναπροσαρμογής της τιμής ηλεκτρισμού. 

Στο πιο πάνω έγγραφο γίνεται αναφορά πως η Εποπτική Αρχή είχε απορρίψει 
αντίστοιχο αίτημα που υποβλήθηκε το 2014. 

Φαίνεται επίσης στο έγγραφο η προτεινόμενη μεθοδολογία Hedging που θα ακολουθείτο 
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τιμή αργού πετρελαίου 40 USD/bbl. 

 
 

Με βάση το πιο πάνω σχήμα/παράδειγμα, κλειδώνεται μια τιμή πετρελαίου για την 
περίοδο ισχύος της συμφωνίας στα 40 USD/bbl. Σε περίπτωση που η τρέχουσα τιμή της 
αγοράς είναι ψηλότερη, τότε η εταιρεία Barbados (BLPC) θα πληρωθεί τη διαφορά της 
τιμής από την εταιρεία με την οποία θα συμβληθεί για σκοπούς hedging, ενώ αν η τιμή 
του πετρελαίου μειωθεί κάτω από την σταθερή τιμής της συμφωνίας θα συμβεί το 
αντίστροφο δηλ η  BLPC θα καταβάλει στον εταίρο της τη διαφορά της τιμής. 
Εξυπακούεται πως αυτή είναι μια καθαρά οικονομική συμφωνία και παράλληλα η BLPC 
θα πληρώνει στον προμηθευτή της την τρέχουσα τιμή πετρελαίου όπως προνοείται στο 
συμβόλαιο. Η χρήση αυτών των εργαλείων εμπορίας πετρελαιοειδών, διασφαλίζει μια 
σταθερότητα στις τιμές έναντι των διακυμάνσεων της αγοράς, όμως δεν διασφαλίζει πως 
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το κόστος για τον καταναλωτή, τελικά θα είναι πιο χαμηλό σε σύγκριση με τη μεθολογία 
αγοράς χωρίς τη χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου έναντι διακυμάνσεων.  

Με βάση πληροφόρηση που αντλείται από το διαδίκτυο, φαίνεται πως η Εποπτική Αρχή, 
απέρριψε εκ νέου το αίτημα της BLPC και έτσι δεν προχώρησε το θέμα αυτό. 

http://www.ftc.gov.bb/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=1 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας βασικός λόγος απόρριψης («The Fair Trading Commission 
pointed out that they had failed to “provide a clear governance structure that enabled the 
Commission to determine that there would be sufficient transparency and 
accountability.») είναι το γεγονός ότι η εταιρεία απέτυχε να παρουσιάσει μια ξεκάθαρη 
δομή διαχείρισης του θέματος που θα διασφάλιζε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.  

Επίσης στην απόφαση της η Εποπτικής Αρχή (FTC), αναφέρθηκε στους κινδύνους 
απωλειών παρουσιάζοντας Πίνακα με ιστορικό απωλειών από μεγάλες εταιρείες που 
ακολούθησαν την μεθοδολογία Hedging. Ο πίνακας φαίνεται πιο κάτω.  

 

 

Φυσικά επειδή η απόφαση της Αρχής φαίνεται να είναι καλά μελετημένη και 
ισοζυγισμένη αναφέρθηκε και στα πιθανά πλεονεκτήματα της σταθερότητας των τιμών 
και της δυνατότητας κερδών σε περίπτωση αύξησης τιμών. 

7.2 Παράδειγμα 2. 

Εταιρεία ΔΕΗ – Ελλάδα 

Προσφορά για σύμβαση προμήθειας 940.000 ΜΤ μαζούτ για το 2017 στους 
ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Λαυρίου και Αθερινόλακκου. 

 Χρονική Διάρκεια 

Το έγγραφο αφορά στην προμήθεια μαζούτ για διάρκεια ενός έτους του 2017 

 Δομή Εγγράφων Προσφοράς 

Το έγγραφο προσφοράς φαίνεται πολύ καλά δομημένο, με αρκετές ομοιότητες στα 
θέματα που καλύπτει με αυτό της ΑΗΚ. Η συνολική του έκταση είναι μικρότερη από το 
έγγραφο της ΑΗΚ, 49 σελίδες μόνο έναντι περίπου 100 του εγγράφου προσφοράς της 
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ΑΗΚ. Ειδικά στην αρχική σελίδα διακρίνεται από σαφήνεια που τοποθετεί τον 
αναγνώστη άμεσα στην ουσία του θέματος. 

 Ποσότητες καυσίμων σύμβασης 

Στη σύμβαση καθορίζονται συνολικά 940.000 ΜΤ καυσίμων με παράδοση στους δύο 
Σταθμούς ως ακολούθως: 

Atherinolakkos  

1. Low sulphur (1% max) HFO, Al+Si 30 ppm max, 160.000 ΜΤ σε φορτία των 
20.000ΜΤ 

2. Low sulphur (1% max) HFO, Al+Si 60 ppm max, 80.000 ΜΤ σε φορτία των 
20.000ΜΤ  

Lavrion  

Low sulphur (1% max) HFO, Al+Si 30 ppm max, 700.000 ΜΤ σε φορτία 25 – 40.000 ΜΤ  

Οι συνολικές ποσότητες καυσίμων, μπορεί να διαφοροποιούνται κατά την κρίση της 
ΔΕΗ, κατά ένα ποσοστό +-20%, πρόνοια αντίστοιχη με το συμβόλαιο της ΑΗΚ, στο 
οποίο όμως το ποσοστό ανέρχεται σε +-25%. 

 Παραγγελίες/παραδόσεις 

Η διαδικασία που ακολουθεί η ΔΕΗ για τις παραγγελίες μαζούτ καθορίζεται ως εξής: 

Το αργότερο τη 10η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, Η ΔΕΗ υποβάλλει στον 
Προμηθευτή το αναμενόμενο πρόγραμμα παραδόσεων φορτίων μαζούτ για τον επόμενο 
μήνα, αναφέροντας την ονομαστική ποσότητα και την αναμενόμενη ημερομηνία 
παράδοσης εκάστου φορτίου. Επιπρόσθετα η ΔΕΗ παρέχει στον προμηθευτή και ένα 
ενδεικτικό πρόγραμμα με τις ποσότητες που εκτιμάται ότι θα παραδοθούν για τους 
επόμενους δυο ημερολογιακούς μήνες.  

Ο Προμηθευτής έχει περιθώριο ευελιξίας +-10% στις ποσότητες κάθε φορτίου και +-4 
ημέρες έναντι της μέρας παράδοσης που καθορίζεται από τη ΔΕΗ, όροι που είναι 
αντίστοιχοι με το συμβόλαιο της ΑΗΚ.  

Η αποδοχή φορτίου με ποσότητα πέραν του περιθωρίου του +-10% υπόκειται στην 
απόλυτη κρίση και έγκριση της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ, έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τόσο την ποσότητα του φορτίου όσο και την 
ημερομηνία παράδοσης, το αργότερο 20 μέρες πριν από την πρώτη μέρα του 
παραθύρου παράδοσης των 9 ημερών που αναφέρεται πιο πάνω. Η πρόνοια αυτή 
ουσιαστικά προσομοιάζει με την αντίστοιχη πρόνοια στο συμβόλαιο της ΑΗΚ με βάση 
την οποία οι παραγγελίες τίθενται 21 μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία 
παράδοσης. 

 Ποιότητα 
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APPENDIX A 
 

Fuel Specifications 
 

Quality 
parameter  

Units  Test Methods  Limit values  

                                                                                                                                            
                      F-1a, F-2     F-1b 

Al + Si      ppm              ASTM      
D5184/A, IP 
377  

          30 max      60 max  

Pour Point  °C  ASTM D97, IP 15, 
ISO 3016  

01/10-15/05: 10 
max 16/05-30/09: 
15 max  

Density  kg/lt  ASTM D4052, ISO 
3675  

0.9910 max  

Viscosity 50 °C  cSt  ASTM D445  
ASTM D7042, ISO 
3104  

60-380  

Sulphur  %, m/m  ASTM D 2622  
ASTM D4294, ISO 
8754  

1.00 max  

Flash Point  °C  ASTM D93, IP 34 
ISO 2719  

66 min  

Water  %, m/m  ASTM D95, IP 74 
ISO 3733  

0.5 max  

Ash  %, m/m  ASTM D482, IP 4 
EN 26245  

0.10 max  

Carbon residue  %, m/m  ASTM D4530 
ASTM D524, ISO 
10370  

15 max  

Asphaltenes  %, m/m  ASTM D6560, IP 
143  

7 max  

V  ppm  ASTM D58563/B 
ASTM D55708/B IP 
288  

150 max  

Na  ppm  ASTM D58563/B  
ASTM D5708/B, IP 
288  

80 max  

Ni  ppm  ASTM D58563/B  
ASTM D 5708/B, 
IP 288  

Report  

Lower Heat 
Content  

Kcal/kg  ASTM 
D4868/4809, IP 
12  

9600 min  

Total Sediment 
Potential  

%, m/m  ASTM D4870, IP 
375  

0.10 max  

Cleanliness & 
Compatibility by 
spot test  

nospot  ASTM D4740  1-2  
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Παρατηρείται πως ο πίνακας με τις παραμέτρους ποιότητας είναι πολύ κοντά στον 
πίνακα ποιότητας της ΑΗΚ. Υπάρχουν όμως μικρές διαφορές, τόσο σε κάποια 
επιτρεπόμενα όρια όσο και σε κάποιες παραμέτρους που υπάρχουν στο έγγραφο της 
ΑΗΚ αλλά όχι της ΔΕΗ και σε μικρότερο βαθμό το αντίθετο. Λαμβάνοντας υπόψη όμως 
πως κύριος παράγοντας για καθορισμό των απαιτήσεων ποιότητας για τις διάφορες 
παραμέτρους είναι οι τεχνικές απαιτήσεις των κατασκευαστών, θεωρείται πως αυτός 
είναι ο λόγος για τις μικρές διαφορές. Επαφίεται στην ΑΗΚ να το μελετήσει περαιτέρω, 
για να υιοθετήσει κάποιες πρόνοιες αν κριθούν χρήσιμες. 

 Τιμή 

Στο θέμα της τιμής, η προσέγγιση είναι η ίδια με το συμβόλαιο της ΑΗΚ, δηλαδή η τιμή 
του καυσίμου αποτελείται από δύο μέρη P=A+B. 

Α = Ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών που δημοσιεύονται από την Platt’s European 
Marketscan για τη Μεσογειακή αγορά (FOB Med cargo (ITALY), σε δολάρια Αμερικής 
για HFO περιεκτικότητας 1% σε θείο, για το μήνα εντός του οποίου εμπίπτει η 
ημερομηνία παράδοσης (Της ΑΗΚ αφορά περίοδο +-7 ημερών σε σχέση με την 
ημερομηνία παράδοσης)  

Β = Σταθερή επιβάρυνση (premium) του συμβολαίου στην οποία συμπεριλαμβάνεται το 
κόστος για τη μεταφορά, ξεφόρτωμα, φόροι εισαγωγής στην ΕΕ κλπ ανάλογα με της 
ΑΗΚ. Διευκρινίζεται στη σύμβαση πως δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ αν εφαρμόζεται ούτε 
φόροι εισαγωγής στην Ελλάδα αν ισχύσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Αναπροσαρμογές στη ποσότητα που παραδόθηκε λόγω των τιμών κάποιων 
παραμέτρων ποιότητας. 

Όπως και στο συμβόλαιο της ΑΗΚ υπάρχουν κάποιες ποσοτικές αναπροσαρμογές λόγω 
των τιμών κάποιων παραμέτρων. Επίσης οι διαδικασίες μέτρησης της καθαρής 
ποσότητας καυσίμου γίνονται στις δεξαμενές της ΔΕΗ και πιστοποιούνται πάντοτε από 
ανεξάρτητο επιθεωρητή. 

 Ποσότητα νερού: Η ποσότητα νερού που υπολογίζεται ότι υπάρχει στη ποσότητα 
καυσίμου που παραδόθηκε σε κάθε δεξαμενή  αφαιρείται για σκοπούς καθορισμού της 
καθαρής ποσότητας (net quantity) που θα πληρωθεί. Το ποσοστό περιεκτικότητας 
νερού στο καύσιμο ανά δεξαμενή πριν και μετά την εκφόρτωση καθορίζεται από σχετική 
ανάλυση του Ανεξάρτητου Χημείου στη βάση του δείγματος που λαμβάνεται από κάθε 
δεξαμενή πριν και μετά την εκφόρτωση.  

 Ποσότητα Ιζήματος: Δεν έχει εντοπιστεί στη σύμβαση της ΔΕΗ να αφαιρείται η 
ποσότητα  ιζήματος  που περιέχεται στη ολική ποσότητα καυσίμου που παραδόθηκε για 
σκοπούς καθορισμού της καθαρής ποσότητας που θα πληρωθεί, όπως γίνεται στη 
σύμβαση της ΑΗΚ.  

 Κατωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (Net Calorific Value): Η Κατωτέρα Θερμογόνος 
Δύναμη  του καυσίμου χρησιμοποιείται στη σύμβαση της ΑΗΚ για αναπροσαρμογή της 
τελικής καθαρής ποσότητας που θα πληρωθεί για κάθε φορτίο που παραδίδεται. 

Όσον αφορά τη σύμβαση της ΔΕΗ, λαμβάνεται υπόψη με διαφορετικό τρόπο. Κάθε έξη 
μήνες, γίνεται μια αναπροσαρμογή στο συνολικό ποσό που πληρώθηκε για το καύσιμο 
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που παραδόθηκε με βάση τη σύμβαση τους τελευταίους έξη μήνες, βασισμένη στη μέση 
κατωτέρα θερμογόνο δύναμη του καυσίμου που παραδόθηκε (Weighted average Net 
Calorific Value (NCV) of the LSHFO delivered), στη βάση της πιο κάτω εξίσωσης.  

Total amount adjusted= (weighted average six–month NCV/9700) x Total Amount Paid 

Ουσιαστικά το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο, όμως εκτιμάται πως η προσέγγιση του 
Συμβολαίου της ΑΗΚ είναι πιο ξεκάθαρη. 

Αναπροσαρμογή τιμής ανά τόνο λόγω των τιμών κάποιων παραμέτρων 
ποιότητας. 

Στη βάση των αποτελεσμάτων της ανεξάρτητης ανάλυσης ποιότητας του καυσίμου HFO, 
γίνονται αναπροσαρμογές στην τιμή ανά τόνο που θα χρησιμοποιηθεί για τον 
υπολογισμό του συνολικού ποσού που θα πληρωθεί, ως ακολούθως.  

(α) Ασφαλτένια (Asphaltenes): 

Εάν η περιεκτικότητα σε ασφαλτένια υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, τότε για 
κάθε 0,5% υπέρβασης, θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο κατά 0,1%. ( Η ΑΗΚ 
είναι πολύ πιο αυστηρή). 

(β) Βανάδιο: 

Εάν η περιεκτικότητα σε Βανάδιο υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη, τότε για κάθε 20 
ppm υπέρβαση, θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο κατά 0,05%. (Η ΑΗΚ είναι 
πιο αυστηρή) 

(γ) Νάτριο 

Εάν η περιεκτικότητα σε Νάτριο, υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, τότε για κάθε 
10 ppm υπέρβαση, θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο κατά 0,05%. ( Η πρόνοια 
αυτή δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση της ΑΗΚ). 

(δ) Αλουμίνιο & Πυρίτιο (Al&Si) 

Εάν η περιεκτικότητα σε Αλουμίνιο & Πυρίτιο, υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, 
τότε για κάθε 1ppm υπέρβαση, θα εφαρμόζεται μείωση της τιμής ανά τόνο κατά 0,05%. 
(Η πρόνοια αυτή δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση της ΑΗΚ). 

Δεν υπάρχουν στη σύμβαση της ΔΕΗ ειδικές πρόνοιες για πιθανές υπερβάσεις των 
ορίων για Θείο και Κινηματικό Ιξώδες, όπως προνοείται στη σύμβαση της ΑΗΚ. Όμως 
υπάρχει μια γενική πρόνοια που αναφέρει πως « Εάν οποιαδήποτε άλλη παράμετρος 
πέραν αυτών που αναφέρονται πιο πάνω είναι εκτός των ορίων των προδιαγραφών, 
τότε θα εφαρμόζεται ποινή που θα συμφωνείται μεταξύ αγοραστή και πωλητή».  

Διαδικασία και στάδια υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών 

Ενδιαφέρον στοιχείο των προσφορών είναι το γεγονός πως η διαδικασία προσφορών 
διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (electronic platform of 
CosmoOne). 
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Σημειώνεται επίσης πως διεξάγεται σε τρία στάδια. 

Στάδιο Α   

Στο στάδιο αυτό υποβάλλονται τα στοιχεία και έγγραφα που αφορούν το Νομικό 
καθεστώς, την οικονομική ικανότητα, την προηγούμενη εμπειρία των προσφοροδοτών, 
τη δήλωση αποδοχής των όρων της προσφοράς και την Τεχνική προσφορά. 

Μετά την αξιολόγηση από τη ΔΕΗ των τεχνικών προτάσεων και των δυνατοτήτων των 
προσφοροδοτών, καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων και αποτυχόντων και 
ειδοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Στάδιο Β 

Οι επιλεγέντες στο Στάδιο Α, καλούνται να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας την πρόταση τους για το Στάδιο Β, που περιλαμβάνει: 

 Εγγυητική προσφοράς ύψους 300.000 Ευρώ (330.000 USD) 

 Αρχική οικονομική πρόταση 

Μετά τη λεπτομερή αξιολόγηση από τη ΔΕΗ, προκρίνονται για συμμετοχή στο Στάδιο Γ 
της διαδικασίας, οι τρεις χαμηλότερες προσφορές και όσες είναι μέχρι 10% πιο ακριβές 
από τη χαμηλότερη προσφορά, δεδομένου ότι όσοι προκρίνονται έχουν υποβάλει 
έγκυρη εγγυητική προσφοράς. 

Στάδιο Γ 

Στο στάδιο αυτό οι προσφοροδότες υποβάλλουν την «τελική και καλύτερη» προσφορά 
τους σύμφωνα με τους όρους. 

Μετά από τη λεπτομερή αξιολόγηση από τη ΔΕΗ κατακυρώνεται η σύμβαση στο 
χαμηλότερο προσφοροδότη. 

8. Έλεγχος των 2 τελευταίων συμβάσεων προμήθειας καυσίμων (heavy fuel oil 
και gasoil) από την ΑΗΚ για τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς Βασιλικού 
και Δεκέλειας (Παραδοτέο 5). 

Για τον έλεγχο των δυο τελευταίων συμβάσεων της ΑΗΚ θα χρησιμοποιηθούν τα 
Συμβόλαια που αφορούν την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2015 – 31 Ιανουαρίου 2017, τα 
οποία έχουν ολοκληρωθεί. Τα Συμβόλαια του επόμενου έτους, στα οποία μπορεί να 
γίνει επιλεκτική αναφορά όπου είναι χρήσιμη για σκοπούς σύγκρισης, ευρίσκονται στο 
μέσο περίπου της εκτέλεσης τους. 

Συνοπτικός πίνακας με τα Συμβόλαια της τριετίας 2014-2017 επισυνάπτεται ως 
Συνημμένο 2. 

Οι συμβάσεις που θα καλυφθούν στην παράγραφο αυτή της έκθεσης είναι για Μαζούτ η 
064/2015 και για Gas Oil οι 066/2014 που επεκτάθηκε και για το 2016 και 023/2016. 
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8.1 ΜΑΖΟΥΤ - Συμβόλαιο 064/2015 – Προμήθεια Μαζούτ από 1 Νοεμβρίου 2015 – 31 
Ιανουαρίου 2017. 

Το Συμβόλαιο αυτό, αποτελείται από δύο ξεχωριστές Συμβάσεις με δύο διαφορετικούς 
αναδόχους, μια για την Ποιότητα 1 και μια για την Ποιότητα 2. 

Ποιότητα 1 (Item 1): (Βλ. Παράγραφο 2 της έκθεσης)  

Ανάδοχος: B.B ENERGY (GULF) DMCC 

Ποσότητα: 680.000ΜΤ +-30% αν το επιλέξει ο αγοραστής. 

Αρχική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 15/07/2015 

Εγγυητική Προσφοράς: 1.000.000 USD (ισχύει και για τις δυο ποιότητες στο στάδιο 
υποβολής προσφορών) 

Εγγυητική Πιστής εκτέλεσης σύμβασης (Performance guarantee): 5.000.000 USD 

Ποιότητα 2 (Item 2): (Βλ. Παράγραφο 2 της έκθεσης)  

Ανάδοχος: VITOL S.A  

Ποσότητα: 150.000ΜΤ +-40% αν το επιλέξει ο αγοραστής. 

Αρχική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 15/07/2015 

Εγγυητική Προσφοράς: 1.000.000 USD (ισχύει και για τις δυο ποιότητες στο στάδιο 
υποβολής προσφορών) 

Εγγυητική Πιστής εκτέλεσης σύμβασης (Performance guarantee): 5.000.000 USD 

8.1.1 Δομή Εγγράφων της Σύμβασης. 

Η Σύμβαση αποτελείται από ένα εκτενές και λεπτομερές έγγραφο χωρισμένο σε 6 
μέρη. Για σκοπούς μεγαλύτερης σαφήνειας καταγράφονται οι όροι και στα αγγλικά. 

Μέρος 1: Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες. (Instructions to Tenderers) 

Το μέρος αυτό καλύπτει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την προσφορά, όπως η 
διαδικασία προσφοράς και διευκρινιστικών ερωτήσεων καθώς και πως πρέπει να 
υποβληθούν οι προσφορές, η Τιμή προσφοράς και τι πρέπει να περιλαμβάνει, τα 
έγγραφα που απαιτούνται για διαπίστωση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας 
του προσφοροδότη, η εγγυητική προσφοράς, η διαδικασία δημόσιου ανοίγματος 
των προσφορών και τα στάδια αξιολόγησης τους κ.ά. 

Πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της μεθοδολογίας αξιολόγησης, γι’αυτό και θα 
καταγραφεί πιο αναλυτικά. Η διαδικασία διακρίνεται σε δύο φάσεις η κάθε μια με 
δύο στάδια τόσο για την ποιότητα 1 όσο και για την ποιότητα 2. 

Φάση 1 – Στάδιο Α: Ποιοτική και Τεχνική Αξιολόγηση 

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται η ουσιαστική συμμόρφωση των προσφορών με τα πιο 
κάτω βασικά κριτήρια: 

1. Υποβολή Εγγυητικής προσφοράς 

2. Συμμόρφωση με τους όρους των εγγράφων προσφοράς 
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3. Συμμόρφωση με προδιαγραφή καυσίμων 

4. Συμμόρφωση με το πρόγραμμα παραδόσεων 

5. Προηγούμενη εμπειρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων προσφοράς 
(πρόνοια 1.11) 

6. Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα 

7. Επαγγελματική ακεραιότητα 

8. Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις των εγγράφων της προσφοράς. 

Οι προσφορές που συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα πιο πάνω κριτήρια 
προκρίνονται στο Στάδιο Β ενώ προσφορές με ουσιαστικές αποκλίσεις 
απορρίπτονται. 

Φάση 1 – Στάδιο Β: Οικονομική Αξιολόγηση 

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα: 

1. Τιμή προσφοράς 

2. Κόστος για την εγγυητική πιστής εκτέλεσης (αν υπάρχει) 

3. Κόστος για πιθανές μικρές αποκλίσεις από τους όρους των προσφορών 
συμπεριλαμβανομένων και αποκλίσεων σχετικών με τους όρους πληρωμής 
(πρόνοια 1.23.2). Το σχετικό κόστος προστίθεται από την Αναθέτουσα αρχή 
στην τιμή προσφοράς για σκοπούς δίκαιης αξιολόγησης. 

4. Οποιοδήποτε άλλο κόστος δυνατόν να υπάρχει 

Για σκοπούς αξιολόγησης μόνο, τα έγγραφα προσφορών καθορίζουν τον αριθμό 
παραδόσεων 40.000 ΜΤ σε ένα η δύο λιμάνια και 30.000 ΜΤ σε ένα η δύο λιμάνια. 

Με τη συμπλήρωση της Οικονομικής Αξιολόγησης οι τρεις χαμηλότερες 
προσφορές καθώς και προσφορές που η αξιολογημένη τιμή τους δεν είναι 
ψηλότερη από 10% της αξιολογημένης τιμής του τρίτου χαμηλότερου 
προσφοροδότη, προκρίνονται στη Φάση 2. 

Φάση 2 – Στάδιο Α: Στάδιο Διαπραγμάτευσης 

Η Αναθέτουσα αρχή προσκαλεί σε συναντήσεις διαπραγμάτευσης τους 
Προσφοροδότες που προκρίθηκαν στο στάδιο αυτό, με προκαθορισμένη ημερήσια 
διάταξη με τα πιο κάτω θέματα: 

(α) Οικονομικά θέματα συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής 

(β) Οποιοδήποτε άλλο κόστος που σχετίζεται με μικρές μη ουσιώδεις αποκλίσεις 
επί των προδιαγραφών 

(γ) Οποιεσδήποτε άλλες μικρές/μη ουσιώδεις αποκλίσεις επί των προδιαγραφών 

Επιπρόσθετα θα συζητηθεί και το θέμα της Τιμής της Προσφοράς σε σχέση και με 
το επόμενο στάδιο της υποβολής της τελικής πρότασης. 

Κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί στο Στάδιο αυτό. 
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Με το πέρας των συναντήσεων, τα πρακτικά τα οποία θα περιέχουν μόνο μη 
οικονομικά θέματα μικρών αποκλίσεων υπογράφονται από τις δυο πλευρές και 
αποτελούν μέρος του Συμβολαίου. 

Φάση 2 – Στάδιο Β: Υποβολή τελικής προσφοράς και τελική αξιολόγηση 

Μετά τη συμπλήρωση του Σταδίου των διαπραγματεύσεων, οι προσφοροδότες 
καλούνται να υποβάλουν την Τελική τους προσφορά σε συγκεκριμένη ημερομηνία 
που είναι η ίδια για όλους. 

Ακολουθεί η τελική αξιολόγηση από την ΑΗΚ και η κατακύρωση της Σύμβασης 
στον προσφοροδότη που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη συνολικά αξιολογημένη 
τιμή, ξεχωριστά για κάθε είδος Ποιότητας 1 και  2. 

Μέρος 2: Γενικοί Όροι Συμβολαίου (General Conditions of Contract) 

Μέρος 3: Προδιαγραφές και γενικές πρόνοιες (Specification and General Clauses) 

Μέρος 4: Πρότυπο έγγραφο υποβολής προσφοράς και σχετικοί κατάλογοι/πίνακες 
(Forms of Tender and Schedules) 

Μέρος 5: Templates 

Μέρος 6: Γενική αλληλογραφία (General correspondence) 

8.1.2 Διαδικασία προκήρυξης προσφοράς, αξιολόγησης και κατακύρωσης. 

Η προσφορά υπ. Αρ. 64/2015 προκηρύχθηκε από την ΑΗΚ, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες της και η αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 15/7/2015. 
Μετά από αίτημα των υποψηφίων προσφοροδοτών η ημερομηνία υποβολής 
μετατέθηκε για τις 27/7/2015. 

Λήφθηκαν έξη προσφορές όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.  
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Σύμφωνα με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, έγινε ο νενομισμένος έλεγχος 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.19 των προδιαγραφών, με βάση τον οποίο η 
Προσφορά Αρ. 5 αποκλείστηκε λόγω ουσιώδους απόκλισης σε σχέση με την 
εγγυητική που υποβλήθηκε. 

Περαιτέρω ο Πίνακας με τις τιμές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκε λεπτομερώς από 
τον Εσωτερικό Ελεγκτή της ΑΗΚ. 

Στη συνέχεια προχώρησε η αξιολόγηση από την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης 
που ορίστηκε για το σκοπό αυτό. Η έκθεση αξιολόγησης τέθηκε στη διάθεση της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το σκοπό της παρούσας έκθεσης. 

Φάση 1 Αξιολόγησης 

Η Επιτροπή αξιολόγησης αφού προχώρησε σε λεπτομερή αξιολόγηση σύμφωνα 
με τους όρους των προδιαγραφών για τη Φάση 1, κατάρτισε μικρό κατάλογο 
προσφοροδοτών (short list), που προκρίθηκαν στη Φάση 2. 

Στο μικρό κατάλογο περιλαμβάνονταν μόνο δύο εταιρείες, οι VITOL SA και B.B 
Energy (Gulf), DMCC. 

Είναι προφανές πως τρεις από τις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά 
αποκλείστηκαν από την Επιτροπή αξιολόγησης στη Φάση 1. Παρατίθενται πιο 
κάτω λεπτομέρειες για τις εταιρείες και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

 TOTSA TOTAL Oil Trading SA, θυγατρική της TOTAL (99,5% των μετοχών) 
που είχε υποβάλει προσφορά και για τα δύο είδη μαζούτ 1&2 και είναι γνωστή στην 
ΑΗΚ από την εκτέλεση αριθμού συμβολαίων τα προηγούμενα χρόνια. Η εταιρεία 
στην προσφορά της είχε ζητήσει να γίνουν τροποποιήσεις στους όρους του 
Συμβολαίου 2.4 Contractors Default, 2.6 Extent of Liability & 2.11 Breach of 
Contract. 

Οι αποκλίσεις κρίθηκαν από την Επιτροπή αξιολόγησης ως ουσιώδεις και έτσι η 
εταιρεία αποκλείστηκε από την  επόμενη φάση. 

 ENI Trading & Shipping SpA, που είχε υποβάλει προσφορά και για τα δύο 
είδη μαζούτ 1&2 και ελέγχεται πλήρως από τη μητρική της ENI SpA. Η εταιρεία 
εκτέλεσε παρόμοια συμβόλαια σε Ελλάδα, Ισπανία, Σιγκαπούρη και Τουρκία. Με 
βάση τα οικονομικά στοιχεία του προσφοροδότη, η Επιτροπή αξιολόγησης 
διαπίστωσε πως δεν πληρούνται τα κριτήρια των όρων 1.12.1(c) average current 
ratio και 1.12.1 (d) average interest cover ratio. Σημειώνεται πως με βάση την 
πληροφόρηση που δόθηκε από την ΑΗΚ, οι πρόνοιες αυτές έχουν εισαχθεί στα 
έγγραφα των συμβάσεων τα τελευταία χρόνια με υπόδειξη του Γενικού 
Λογιστηρίου. Όμως σύμφωνα με τον όρο 1.12.4 ο προσφοροδότης μπορεί να 
στηριχτεί στην οικονομική ευρωστία της μητρικής εταιρείας. Ζητήθηκαν και 
υποβλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝΙ SpA που πληρούν τις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού και στη συνέχεια ζητήθηκε η υποβολή δήλωσης πως σε περίπτωση 
κατακύρωσης του συμβολαίου θα δοθεί εγγυητική πιστής εκτέλεσης από τη 
μητρική στη μορφή που προνοείται στο έγγραφο της σύμβασης. Ο 
προσφοροδότης υπέβαλε δείγμα της εγγυητικής που δίνει η μητρική εταιρεία και 
σημείωσε πως για συμμόρφωση ακριβώς με τη μορφή της εγγυητικής που ζητά η 
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ΑΗΚ, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΔΣ της ΕΝΙ SpA, οι συνεδρίες του 
οποίου δεν συνάδουν με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η 
Επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στον αποκλεισμό του προσφοροδότη από την 
επόμενη φάση του διαγωνισμού. 

 SHELL TRADING ROTTERDAM B.V, θυγατρική της ROYAL DUTCH SHELL 
GROUP που εκτέλεσε παρόμοια συμβόλαια στην ΔΕΗ, Ελλάδα και στη Μάλτα, 
ενώ παλαιότερα εκτέλεσε συμβόλαια της ΑΗΚ. Ο προσφοροδότης υπέβαλε 
προσφορά μόνο για το Item 2. Ο προσφοροδότης ζήτησε όπως, όταν παραδοθεί 
το 50% της αξίας του Συμβολαίου το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης του 
συμβολαίου (Performance Bond), μειωθεί στο 50%. Η επιτροπή θεώρησε την 
απόκλιση ως ουσιώδη, επειδή κατά την κρίση της το ποσό του 50% της εγγυητικής 
δηλ 2,5 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να μην επαρκεί για κάλυψη του πιθανού επί 
πλέον κόστους σε περίπτωση αποτυχίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το 
υπόλοιπο μαζούτ του συμβολαίου. 

Θεωρείται πως η Επιτροπή Αξιολόγησης ενήργησε νομότυπα και αυστηρά μέσα 
στο πλαίσιο των εγγράφων της προσφοράς. Το γεγονός όμως ότι, αποκλείστηκαν 
τρεις προσφορές από εταιρείες κολοσσούς στον τομέα καυσίμων, για 
νομικούς/εμπορικούς λόγους, προβληματίζει ιδιαίτερα και θα πρέπει να 
απασχολήσει την ΑΗΚ, επειδή με τον αποκλεισμό τους περιορίστηκε σημαντικά ο 
ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το θέμα αυτό θα καλυφθεί και στο 
τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης. 

Με την ολοκλήρωση της Φάσης 1 της αξιολόγησης, οι δυο εταιρείες που 
προκρίθηκαν στη Φάση 2, κλήθηκαν σε διαπραγματεύσεις έχοντας την πιο κάτω 
σειρά κατάταξης όσον αφορά την αξιολογημένη μεσοσταθμισμένη τιμή 
προσφοράς. 

Item 1 

BB Energy            28,32 USD/MT 

VITOL SA             28,39 USD/MT  

Item 2 

VITOL SA             29,39 USD/MT 

BB Energy            30,17 USD/MT  

Φάση 2 – Στάδιο Α 

Οι δύο εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΑΗΚ για διαπραγματεύσεις 
επί συγκεκριμένων τεχνικών, οικονομικών και εμπορικών θεμάτων 
συμπεριλαμβανομένων και των όρων πληρωμής και αφού τους επεξηγήθηκε το 
επόμενο Στάδιο Β, τους ζητήθηκε να υποβάλουν την τελική τους προσφορά στις 
14/10/2015. 
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Φάση 2 – Στάδιο Β 

Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην τελική αξιολόγηση των τελικών 
προσφορών που λήφθηκαν και προχώρησε στην τελική σειρά κατάταξης στη βάση 
της οποίας έγινε και η εισήγηση για κατακύρωση του συμβολαίου με βάση τη 
χαμηλότερη αξιολογημένη μεσοσταθμισμένη τιμή προσφοράς ως ακολούθως. 

Item 1: BB Energy – 28,22 USD/MT 

Item 2: VITOL SA – 29,39 USD/MT 

Ενόψει των πιο πάνω η Επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε πάντοτε σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές στις 26/10/2015 στην εισήγηση για κατακύρωση που ανάλογα με 
το μέγεθος φορτίου και τα λιμάνια παράδοσης έχει ως εξής: 

Item 1 : BB Energy 

Φορτίο 40.000ΜΤ, ένα λιμάνι :  27,29 USD/MT 

Φορτίο 40.000ΜΤ, δύο λιμάνια: 28,92 USD/MT 

Φορτίο 30.000ΜΤ, ένα λιμάνι:   28,29 USD/MT 

Φορτίο 30.000ΜΤ, δύο λιμάνια: 29,92 USD/MT 

Item 2 : VITOL SA 

Φορτίο 30.000 ΜΤ, ένα λιμάνι : 28,95 USD/MT 

Φορτίο 30.000 ΜΤ, δύο λιμάνια:30,45 USD/MT  

Η Επιτροπή Προσφορών της ΑΗΚ υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης στις 29/10/2015 και προχώρησε σε σχετική εισήγηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, το οποίο στις 3/11/2015 έλαβε απόφαση στη βάση 
της εισήγησης για κατακύρωση των προσφορών. 

Γενική παρατήρηση είναι πως οι διαδικασίες των προσφορών στο θέμα αυτό 
τηρούνται με σχολαστικότητα από την ΑΗΚ. 

8.1.3 Διαχείριση της Σύμβασης 064/2015.  

Με την υπογραφή των Συμβολαίων από τους δύο αναδόχους BB Energy και 
VITOL SA, ξεκινά και η περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης. Η παρακολούθηση της 
πιστής εφαρμογής της σύμβασης, είναι ζωτικής σημασίας για την ΑΗΚ, τόσο για τη 
διασφάλιση της επάρκειας αποθεμάτων καυσίμων και επομένως της αδιάλειπτης 
παροχής ηλεκτρισμού, όσο και για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων 
της ΑΗΚ, μέσα από την αυστηρή τήρηση των όρων για διαμόρφωση της τιμής, 
μέτρηση ποσοτήτων, ανάλυση ποιότητας κλπ. 
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Σχήμα 5 – Παραδόσεις καυσίμων 2016  

Το πιο πάνω Σχήμα 5, δείχνει την ποσοτική εφαρμογή της σύμβασης με το συνολικό 
ποσό των παραδόσεων καυσίμων ανά μήνα σύμφωνα με τις παραγγελίες της ΑΗΚ που 
εκτελούνταν σύμφωνα με το Συμβόλαιο όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 3 της 
έκθεσης (Παραδοτέο 1). 

Το σύνολο των ποσοτήτων που παραδόθηκαν είναι:  

Ποιότητα 1 (Item 1): 739.533,260 ΜΤ δηλ. 8,75% πέραν της ονομαστικής ποσότητας του 
Συμβολαίου που συνάδει με το περιθώριο ευελιξίας +-30%. 

Ποιότητα 2 (Item 2): 141.209,845 ΜΤ δηλ. 6,22% κάτω από την ονομαστική ποσότητα 
του Συμβολαίου που συνάδει με το περιθώριο ευελιξίας +-40%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΗΚ, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Συμβολαίου το 
2016, παραδόθηκαν τέσσερα φορτία Ποιότητας 1 με καθυστέρηση (το ένα λόγω 
ανωτέρας βίας) και ένα φορτίο της Ποιότητας 2. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκαν 
οι πρόνοιες της σύμβασης για αναπροσαρμογή της τιμής πληρωμής, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 4 της έκθεσης (Παραδοτέο 2). 
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8.2 GAS OIL – Συμβόλαιο 066/2014 για προμήθεια Gas Oil από 1 Δεκεμβρίου 2014 
μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 που επεκτάθηκε μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017 και 23/2016 για 
την περίοδο 1 Ιουνίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2017. 

8.2.1 Συμβόλαιο 066/2014 – Gas Oil 0,1% Θείο. 

Ανάδοχος: BP OIL INTERNATIONAL LTD 

Ποσότητα: 100.000ΜΤ +-30% αν το επιλέξει ο αγοραστής. 

Αρχική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 29/08/2014 

Εγγυητική Προσφοράς: 1.000.000 USD  

Εγγυητική Πιστής εκτέλεσης σύμβασης (Performance guarantee): 5.000.000 USD 

8.2.1.1 Δομή των Εγγράφων της Σύμβασης. 

Η Σύμβαση αποτελείται από ένα εκτενές και λεπτομερές έγγραφο 
χωρισμένο σε 4 μέρη. Για σκοπούς μεγαλύτερης σαφήνειας καταγράφονται 
οι όροι και στα αγγλικά. 

Μέρος 1: Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες. (Instructions to Tenderers) 

Το μέρος αυτό καλύπτει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την προσφορά, 
όπως η διαδικασία προσφοράς και διευκρινιστικών ερωτήσεων καθώς και 
πως πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές, η Τιμή προσφοράς και τι πρέπει 
να περιλαμβάνει, τα έγγραφα που απαιτούνται για διαπίστωση της τεχνικής 
και οικονομικής ικανότητας του προσφοροδότη, η εγγυητική προσφοράς, η 
διαδικασία δημόσιου ανοίγματος των προσφορών και τα στάδια 
αξιολόγησης τους κ.ά. Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται και τα θέματα 
AGREEMENT, TENDER GUARANTEE TEMPLATE, PERFORMANCE 
GUARANTEE TEMPLATE, για τα οποία στα μεταγενέστερα συμβόλαια 
δημιουργήθηκε ξεχωριστό κεφάλαιο ως Μέρος 5 για σκοπούς βελτίωσης 
των εγγράφων.   

Πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της μεθοδολογίας αξιολόγησης, γι’αυτό και 
θα καταγραφεί πιο αναλυτικά. Η διαδικασία διακρίνεται σε δύο φάσεις η κάθε 
μια με δύο στάδια. 

Φάση 1 – Στάδιο Α: Ποιοτική και Τεχνική Αξιολόγηση. 

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται η ουσιαστική συμμόρφωση των προσφορών με 
τα πιο κάτω βασικά κριτήρια: 

1. Υποβολή Εγγυητικής προσφοράς 

2. Συμμόρφωση με τους όρους των εγγράφων προσφοράς 

3. Συμμόρφωση με προδιαγραφή καυσίμων 

4. Συμμόρφωση με το πρόγραμμα παραδόσεων 

5. Προηγούμενη εμπειρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εγγράφων 
προσφοράς (πρόνοια 1.11) 
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6. Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα 

7. Επαγγελματική ακεραιότητα 

8. Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις των εγγράφων της προσφοράς. 

Οι προσφορές που συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα πιο πάνω κριτήρια 
προκρίνονται στο Στάδιο Β ενώ προσφορές με ουσιαστικές αποκλίσεις 
απορρίπτονται. 

Φάση 1 – Στάδιο Β: Οικονομική Αξιολόγηση. 

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα: 

1. Τιμή προσφοράς 

2. Κόστος για την εγγυητική πιστής εκτέλεσης (αν υπάρχει) 

3. Κόστος για πιθανές μικρές αποκλίσεις από τους όρους των προσφορών 
συμπεριλαμβανομένων και αποκλίσεων σχετικών με τους όρους 
πληρωμής (πρόνοια 1.23.2). Το σχετικό κόστος προστίθεται από την 
Αναθέτουσα αρχή στην τιμή προσφοράς για σκοπούς δίκαιης 
αξιολόγησης. 

4. Οποιοδήποτε άλλο κόστος δυνατόν να υπάρχει 

Με τη συμπλήρωση της Οικονομικής Αξιολόγησης οι τρεις χαμηλότερες 
προσφορές καθώς και προσφορές που η αξιολογημένη τιμή τους δεν είναι 
ψηλότερη από 10% της αξιολογημένης τιμής του τρίτου χαμηλότερου 
προσφοροδότη, προκρίνονται στη Φάση 2. 

Φάση 2 – Στάδιο Α: Στάδιο Διαπραγμάτευσης. 

Η Αναθέτουσα αρχή προσκαλεί σε συναντήσεις διαπραγμάτευσης τους 
Προσφοροδότες που προκρίθηκαν στο στάδιο αυτό, με προκαθορισμένη 
ημερήσια διάταξη με τα πιο κάτω θέματα: 

(α) Οικονομικά θέματα συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής 

(β) Οποιοδήποτε άλλο κόστος που σχετίζεται με μικρές μη ουσιώδεις 
αποκλίσεις επί των προδιαγραφών 

(γ) Οποιεσδήποτε άλλες μικρές/μη ουσιώδεις αποκλίσεις επί των 
προδιαγραφών 

Επιπρόσθετα θα συζητηθεί και το θέμα της Τιμής της Προσφοράς σε σχέση 
και με το επόμενο στάδιο της υποβολής της τελικής πρότασης. 

Κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί στο Στάδιο αυτό. 

Με το πέρας των συναντήσεων, τα πρακτικά τα οποία θα περιέχουν μόνο μη 
οικονομικά θέματα μικρών αποκλίσεων υπογράφονται από τις δυο πλευρές 
και αποτελούν μέρος του Συμβολαίου. 
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Φάση 2 – Στάδιο Β: Υποβολή τελικής προσφοράς και τελική αξιολόγηση. 

Μετά τη συμπλήρωση του Σταδίου των διαπραγματεύσεων, οι 
προσφοροδότες καλούνται να υποβάλουν την Τελική τους προσφορά σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία που είναι η ίδια για όλους. 

Ακολουθεί η τελική αξιολόγηση από την ΑΗΚ και η κατακύρωση της 
Σύμβασης στον προσφοροδότη που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη συνολικά 
αξιολογημένη τιμή. 

Μέρος 2: Γενικοί Όροι Συμβολαίου (General Conditions of Contract) 

Μέρος 3: Προδιαγραφές και ειδικές πρόνοιες (Special clauses and 
Specifications) 

Μέρος 4: Πρότυπο έγγραφο υποβολής προσφοράς και σχετικοί 
κατάλογοι/πίνακες (Forms of Tender and Schedules) 

8.2.1.2 Διαδικασία προκήρυξης προσφοράς, αξιολόγησης και 
κατακύρωσης 

Η προσφορά υπ. Αρ. 66/2014 προκηρύχθηκε από την ΑΗΚ, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες της και η αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 
29/8/2014. Μετά από αίτημα των υποψηφίων προσφοροδοτών η 
ημερομηνία υποβολής μετατέθηκε για τις 05/9/2014. 

Λήφθηκαν τρεις προσφορές όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.  

Αρ. 
Προσφοράς 

Προσφοροδότης Χώρα Αντιπρόσωπος 

1 
BB ENERGY (GULF) DMCC c/o 
BB ENERGY MANAGEMENT SA 
GREECE 

Ηνωμένα 
Αραβικά 
Εμιράτα 

Δεν αναφέρει 

2 BP OIL INTERNATIONAL LTD 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

BP East 
Mediterranean Ltd 

3 GLENCORE ENERGY UK LTD 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Jolali Ltd 

Σύμφωνα με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, έγινε ο νενομισμένος 
έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο 1.19 των προδιαγραφών, με βάση τον 
οποίο και οι τρεις προσφορές που υποβλήθηκαν προκρίθηκαν για 
αξιολόγηση στη Φάση 1 - Στάδιο Α.  

Περαιτέρω ο Πίνακας με τις τιμές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκε λεπτομερώς 
από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της ΑΗΚ. 

Στη συνέχεια προχώρησε η αξιολόγηση από την πενταμελή επιτροπή 
αξιολόγησης που ορίστηκε για το σκοπό αυτό. Η έκθεση αξιολόγησης τέθηκε 
στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το σκοπό της παρούσας 
έκθεσης. 

Η Επιτροπή αξιολόγησης αφού προχώρησε σε λεπτομερή αξιολόγηση 
σύμφωνα με τους όρους των προδιαγραφών για τη Φάση 1, κατάρτισε μικρό 
κατάλογο προσφοροδοτών (short list), που προκρίθηκαν στη Φάση 2. 
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Με την ολοκλήρωση της Φάσης 1 της αξιολόγησης, οι τρεις εταιρείες που 
προκρίθηκαν στη Φάση 2, κλήθηκαν σε διαπραγματεύσεις έχοντας την πιο 
κάτω σειρά κατάταξης όσον αφορά την αξιολογημένη μεσοσταθμισμένη τιμή 
προσφοράς. 

Αρ. 
Προσφοράς 

Προσφοροδότης 
Τιμή Σταθερής 
επιβάρυνσης 
Προσφοράς 

Επιβαρύνσεις 
από την 

αξιολόγηση 

Αξιολογημένη 
τιμή 

προσφοράς 
2 BP International LTD 26,50 0 26,50 
3 Glencore Energy UK Ltd 32,23 0 32,23 
1 BB Energy (Gulf) DMCC 35,89 0 35,89 

Φάση  2 – Στάδιο Α 

Οι τρεις εταιρείες, όπως καταγράφεται αναλυτικά στην έκθεση αξιολόγησης 
της ΑΗΚ, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΑΗΚ για διαπραγματεύσεις 
επί συγκεκριμένων τεχνικών, οικονομικών και εμπορικών θεμάτων 
συμπεριλαμβανομένων και των όρων πληρωμής και αφού τους 
επεξηγήθηκε το επόμενο Στάδιο Β, τους ζητήθηκε να υποβάλουν την τελική 
τους προσφορά στις 24/10/2014. 

Φάση 2 – Στάδιο Β 

Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην τελική αξιολόγηση των τελικών 
προσφορών που λήφθηκαν και προχώρησε στην τελική σειρά κατάταξης 
στη βάση της οποίας έγινε και η εισήγηση στις 18/11/2014 για κατακύρωση 
του συμβολαίου με βάση τη χαμηλότερη αξιολογημένη μεσοσταθμισμένη 
τιμή προσφοράς ως ακολούθως. 

BP International LTD -  26,50 USD/MT 

Η Επιτροπή Προσφορών της ΑΗΚ υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης στις 19/11/2014 και προχώρησε σε σχετική εισήγηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, το οποίο έλαβε απόφαση στη βάση της 
εισήγησης για κατακύρωση των προσφορών. Ο προσφοροδότης 
ενημερώθηκε στις 28/11/2014 για την κατακύρωση της σύμβασης. 

Γενική παρατήρηση, όπως και για το συμβόλαιο Μαζούτ, είναι πως οι 
διαδικασίες των προσφορών στο θέμα αυτό τηρούνται με σχολαστικότητα 
από την ΑΗΚ. 

8.2.1.3 Διαχείριση της Σύμβασης 064/2015.  

Με την υπογραφή των Συμβολαίων από τον ανάδοχο BP International LTD, 
ξεκινά και η περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης. Η παρακολούθηση της 
πιστής εφαρμογής της σύμβασης, είναι ζωτικής σημασίας για την ΑΗΚ, τόσο 
για τη διασφάλιση της επάρκειας αποθεμάτων καυσίμων και επομένως της 
αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού, όσο και για τη διασφάλιση των 
οικονομικών συμφερόντων της ΑΗΚ, μέσα από την αυστηρή τήρηση των 
όρων για διαμόρφωση της τιμής, μέτρηση ποσοτήτων, ανάλυση ποιότητας 
κλπ. 
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Σχήμα 6 - Παραδόσεις καυσίμων 2015 

Το πιο πάνω Σχήμα 6, δείχνει την ποσοτική εφαρμογή των συμβάσεων 
προμήθειας καυσίμων για το 2015, με το συνολικό ποσό των παραδόσεων 
καυσίμων ανά μήνα σύμφωνα με τις παραγγελίες της ΑΗΚ που εκτελούνταν 
σύμφωνα με το Συμβόλαιο όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 3 της 
έκθεσης (Παραδοτέο 1). 

Αξίζει να σημειωθεί, πως από το Συμβόλαιο 66/2014 έγιναν μόνο τρεις 
παραδόσεις Gas Oil το 2015, τον Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο, 
συνολικής ποσότητας 78.351 ΜΤ.  

Μέχρι τον Αύγουστο του 2015, η ποσότητα που παραλήφθηκε από το 
συμβόλαιο ανήλθε σε 48.470ΜΤ, που ήταν κάτω από την ελάχιστη 
συμβατική ποσότητα. Αυτό οδήγησε το ΔΣ της ΑΗΚ, μετά από σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης, να εγκρίνει τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία BP 
International LTD, με σκοπό την επέκταση της ισχύος του Συμβολαίου κατά 
ένα έτος μέχρι τις 31/1/2017, χωρίς διαφοροποίηση της ποσότητας 100.000 
+-30%. 

Η διαπραγμάτευση οδήγησε σε συμφωνία που εγκρίθηκε από το ΔΣ της 
ΑΗΚ, η οποία προνοούσε και εκπτώσεις στην επιβάρυνση τιμής (premium) 
πέραν της τιμής Platt’s, για παράδοση 30.000MT καθώς και για 
διαφοροποίηση της ποιότητας σε μια παράμετρο η οποία ήταν αποδεκτή 
από τον κατασκευαστή των αεριοστροβίλων. 
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Μελετώντας τις εισηγητικές εκθέσεις προς το ΔΣ της ΑΗΚ, κρίνεται πως οι 
ενέργειες που έγιναν ήσαν τεκμηριωμένες και διασφάλιζαν το συμφέρον της 
ΑΗΚ. 

Είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι, για τους οποίους υπάρχει 
μεγάλη αβεβαιότητα στις προβλεπόμενες ποσότητες κατανάλωσης Gas Oil, 
σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες ποσότητες κατανάλωσης μαζούτ. 

Το μαζούτ είναι πιο φθηνό καύσιμο και χρησιμοποιείται στις Ατμοηλεκτρικές 
Μονάδες Μαζούτ του ΗΣ Βασιλικού, οι οποίες λειτουργούν ως Μονάδες 
βάσης λόγω οικονομικής προτεραιότητας, για την κάλυψη της ζήτησης 
ηλεκτρισμού,. Επίσης χρησιμοποιείται για τη λειτουργία δύο ατμοηλεκτρικών 
Μονάδων στη Δεκέλεια που δεσμεύονται για λειτουργία υποχρεωτικά, 
ανεξάρτητα από την οικονομική προτεραιότητα, για λόγους ασφαλούς 
λειτουργίας του συστήματος. Επί πλέον χρησιμοποιείται στις Μονάδες 
εσωτερικής καύσης της Δεκέλειας ανάλογα με τις επιτρεπόμενες ώρες 
λειτουργίας, οι οποίες επίσης προηγούνται σε οικονομική προτεραιότητα 
έναντι των Μονάδων που χρησιμοποιούν Gas Oil. Ως εκ τούτου η πρόβλεψη 
για τις ποσότητες Μαζούτ έχει πιο χαμηλό ποσοστό αβεβαιότητας. Πιο κάτω 
παρουσιάζεται η κατανάλωση Μαζούτ για τα έτη 2015-2016 που ακολουθεί 
ουσιαστικά την εποχικότητα της καμπύλης ζήτησης ηλεκτρισμού. 

 

 

Σχήμα 7 – Κατανάλωση Μαζούτ 2015-2016 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

M
T

Month

HFO CONSUMPTION 2015-2016

2015
2016



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΗΚ/01/2017 

 

44 

 

Η κατανάλωση Gas Oil, εξαρτάται από σειρά παραγόντων, όπως το ύψος 
της ζήτησης, η παραγωγή από ΑΠΕ, ο λόγος τιμής μεταξύ Gas Oil και 
Μαζούτ κλπ. Σε σχέση με το λόγο τιμής  μεταξύ Gas Oil και Μαζούτ, 
εκτιμάται πως όταν κατέρχεται περίπου κάτω από 1,6, τότε οι Μονάδες 
Συνδυασμένου Κύκλου του Βασιλικού, ξεκινούν λαμβάνοντας υπόψη και μια 
σειρά από άλλους παράγοντες, να υπερέχουν σε οικονομική προτεραιότητα 
έναντι των Ατμοηλεκτρικών Μονάδων της Δεκέλειας. Αυτό είναι ο βασικός 
λόγος αβεβαιότητας στις προβλέψεις για την αναμενόμενη κατανάλωση Gas 
Oil για το επόμενο έτος. Σημειώνεται πως στην έκθεση της ΑΗΚ για το θέμα, 
αναφέρεται πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα του λογισμικού 
προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος η πρόβλεψη κατανάλωσης 
Gas Oil για το 2016 θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 3.000ΜΤ και 
200.000ΜΤ ανάλογα με το λόγο τιμής μεταξύ Gas Oil και Μαζούτ. 

Παρατίθεται πιο κάτω η κατανάλωση Gas Oil για τα έτη 2015-2016. 

 

Σχήμα 8 – Κατανάλωση Gas Oil 2015-2016 

Είναι προφανές πως η κατανάλωση Gas Oil είναι πολύ χαμηλή τους 

εαρινούς μήνες με τη χαμηλή ζήτηση ενώ αυξάνεται κατακόρυφα τους 
θερινούς μήνες της ψηλής ζήτησης. Παρατηρείται επίσης αύξηση της 

κατανάλωσης Gas Oil από το Δεκέμβριο του 216, λόγω της μεγάλης βλάβης 

που έθεσε εκτός λειτουργίας την Ατμοηλεκτρική Μονάδα Αρ 3 του Βασιλικού 
το Νοέμβριο του 2016. 
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Σημειώνεται πως η τελική συνολική ποσότητα που παρέλαβε η ΑΗΚ στα 

πλαίσια του Συμβολαίου 66/2014 και μετά την επέκταση του, ανήλθε στις 
102.597 ΜΤ δηλ. 2,597% πέραν της ονομαστικής ποσότητας του 

Συμβολαίου που συνάδει με το περιθώριο ευελιξίας +-30%.  

 
 8.2.2 Συμβόλαιο 23/2016 - Gas Oil 0,1% Θείο, για την περίοδο 1 

Ιουνίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2017. 
Ανάδοχος: Glencore Energy UK LTD 
Ποσότητα: 72.000ΜΤ +-10% αν το επιλέξει ο αγοραστής. 
Hμερομηνία υποβολής Προσφορών – Δημόσιο άνοιγμα: 08/04/2016 
Εγγυητική Προσφοράς: 1.000.000 USD  
Εγγυητική Πιστής εκτέλεσης σύμβασης (Performance guarantee): 5.000.000 
USD 

8.2.2.1 Δομή των Εγγράφων της Σύμβασης. 

Η Σύμβαση αποτελείται από ένα εκτενές και λεπτομερές έγγραφο 
χωρισμένο σε 5 μέρη και είναι παρόμοια με τις δύο προηγούμενες 
συμβάσεις που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό.  

Η πλέον σημαντική διαφοροποίηση του συμβολαίου αυτού αφορά στο 
δημόσιο άνοιγμα των προσφορών και στη διαδικασία αξιολόγησης που δεν 
περιλαμβάνει στάδιο διαπραγμάτευσης. 

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία αξιολόγησης χωρίζεται σε δύο στάδια ως 
ακολούθως. 

Στάδιο Α: Ποιοτική και Τεχνική Αξιολόγηση 

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται η ουσιαστική συμμόρφωση των προσφορών με 
τα πιο κάτω βασικά κριτήρια: 

1. Συμμόρφωση με τους όρους του Διαγωνισμού  

2. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Διαγωνισμού  

3. Συμμόρφωση με το πρόγραμμα παραδόσεων εάν εφαρμόζεται 

4. Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων συμβολαίων (Όρος 1.11) 

5. Οικονομική δυνατότητα για την εκτέλεση του Συμβολαίου (Όρος 1.12) 

6. Επαγγελματική ακεραιότητα 

7. Συμμόρφωση με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις του Διαγωνισμού  

Όλες οι προσφορές που πληρούν ουσιωδώς τα πιο πάνω κριτήρια, 
αξιολογούνται και προκρίνονται στο Στάδιο Β. 

Στάδιο Β: Οικονομική Αξιολόγηση 

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα: 

1. Τιμή προσφοράς 

2. Τυχόν Κόστος για την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του Συμβολαίου 
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3. Κόστος απαλοιφής για πιθανές μικρές αποκλίσεις από τους όρους των 
προσφορών συμπεριλαμβανομένων και αποκλίσεων σχετικών με τους 
όρους πληρωμής. Το σχετικό κόστος προστίθεται από την Αναθέτουσα 
αρχή στην τιμή προσφοράς για σκοπούς δίκαιης αξιολόγησης. 

4. Οποιοδήποτε άλλο κόστος δυνατόν να υπάρχει 

8.2.2.2 Διαδικασία προκήρυξης προσφοράς, αξιολόγησης και 
κατακύρωσης. 

Η προσφορά υπ. Αρ. 23/2016 προκηρύχθηκε από την ΑΗΚ, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες της και η ημερομηνία υποβολής προσφορών και δημοσίου 
ανοίγματος ήταν η 08/04/2016.  

Λήφθηκαν τέσσερις προσφορές όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.  

Αρ. Προσφοράς Προσφοροδότης Χώρα 

1 SAHARA ENERGY RESOURCES LTD Ελβετία 

2 BB ENERGY GULF (DMCC) Ντουμπάϊ 

3 BP OIL INTERNATIONAL LTD Ηνωμένο Βασίλειο 

4 GLENCORE ENERGY UK LTD Ηνωμένο Βασίλειο 

Σύμφωνα με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, έγινε ο νενομισμένος 
έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο 1.19 των προδιαγραφών, με βάση τον 
οποίο και οι τέσσερις προσφορές που υποβλήθηκαν προκρίθηκαν για 
αξιολόγηση στο Στάδιο Α.  

Περαιτέρω ο Πίνακας με τις τιμές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκε λεπτομερώς 
από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της ΑΗΚ. 

Στη συνέχεια προχώρησε η αξιολόγηση από την πενταμελή επιτροπή 
αξιολόγησης που ορίστηκε για το σκοπό αυτό. Η έκθεση αξιολόγησης τέθηκε 
στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το σκοπό της παρούσας 
έκθεσης. 

Στάδιο Α: Ποιοτική και Τεχνική Αξιολόγηση 

Η Επιτροπή προχώρησε σε λεπτομερή ποιοτική και τεχνική αξιολόγηση των 
τεσσάρων προσφορών και κατέληξε όπως φαίνεται στην έκθεση της σε 
αποκλεισμό της μιας εταιρείας ενώ οι άλλες τρεις προκρίθηκαν για 
αξιολόγηση στο Στάδιο Β. 

Παρατίθενται πιο κάτω λεπτομέρειες για την εταιρεία που αποκλείστηκε 
καθώς και τους λόγους αποκλεισμού της. 

BP OIL INTERNATIONAL LTD: Η εταιρεία είναι θυγατρική της BP 
International Ltd και διαχειρίζεται εκ μέρους της μητρικής την εμπορία 
πετρελαιοειδών στη βάση συμφωνίας. 

Η εταιρεία εκτέλεσε με επιτυχία το συμβόλαιο 111/2012 την περίοδο 
1/12/2012-31/1/2015 για την προμήθεια 348.000 ΜΤ Gas Oil στο Βασιλικό 
καθώς και το εν ισχύ την περίοδο αξιολόγησης, συμβόλαιο 66/2014 για την 
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προμήθεια 130.000ΜΤ Gas Oil στο Βασιλικό, όπως αναλύθηκε στην 
παράγραφο 7.2.1 πιο πάνω. 

Κάποιοι όροι που εισήγαγε ο προσφοροδότης όπως Anti – corruption κλπ 
θεωρήθηκαν επουσιώδεις από την επιτροπή. 

Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας δεν πληρούσαν τον όρο 1.12.1 (i) 
Average Annual Turnover γι’ αυτό και υποβλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία 
της μητρικής εταιρείας τα οποία πληρούν τον όρο αυτό. 

Ζητήθηκε από τον προσφοροδότη να δηλώσει πως θα βασιστεί στην 
οικονομική ευρωστία της μητρικής εταιρείας, υποβάλλοντας σχετική 
επιστολή ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα υποβάλει Parent Company 
Guarantee με βάση το λεκτικό των όρων του διαγωνισμού. Ο 
προσφοροδότης υπέβαλε επιστολή με την οποία δήλωσε πως η μητρική 
εταιρεία BP International LTD συμφωνεί να αποστείλει Parent Company 
Guarantee σε περίπτωση κατακύρωσης του συμβολαίου με την 
προϋπόθεση ότι το λεκτικό θα είναι αποδεκτό και από τα δύο μέρη. Σε 
περίπτωση που δεν συμφωνηθεί το λεκτικό τότε η ΑΗΚ θα έχει μεν το 
δικαίωμα να ακυρώσει την κατακύρωση όχι όμως να εξαργυρώσει την 
Εγγύηση υποστήριξης της προσφοράς του προσφοροδότη. 

Η Επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι η επιστολή συνιστά ουσιώδη απόκλιση 
και έτσι η προσφορά αυτή αποκλείστηκε από το Στάδιο Β. 

Δεν αμφισβητείται το γεγονός πως η Επιτροπή Αξιολόγησης ενήργησε 
νομότυπα και αυστηρά μέσα στο πλαίσιο των εγγράφων της προσφοράς και 
της συνήθους διαδικασίας αξιολόγησης. Το γεγονός όμως ότι, αποκλείστηκε 
μια εταιρεία θυγατρική ενός πετρελαϊκού κολοσσού, η οποία εκτέλεσε 
επιτυχώς δύο παρόμοιους διαγωνισμούς ο ένας από τους οποίους 
εξακολουθούσε να ήταν σε ισχύ όταν αξιολογούνταν οι προσφορές, 
προβληματίζει ιδιαίτερα και θα πρέπει να απασχολήσει την ΑΗΚ, επειδή με 
τον αποκλεισμό εταιρειών περιορίζεται ο ανταγωνισμός στους 
διαγωνισμούς, παρόλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τιμές είχαν ήδη 
γίνει γνωστές λόγω δημόσιου ανοίγματος. Το θέμα αυτό θα καλυφθεί και στο 
τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης. 

Στάδιο Β: Οικονομική Αξιολόγηση 

Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην τελική αξιολόγηση των τελικών 
προσφορών που λήφθηκαν και προχώρησε στην τελική σειρά κατάταξης 
στη βάση της οποίας έγινε και η εισήγηση στις 17/05/2016 για κατακύρωση 
του συμβολαίου με βάση τη χαμηλότερη αξιολογημένη μεσοσταθμισμένη 
τιμή προσφοράς ως ακολούθως. 

GLENCORE ENERGY UK LTD - 19,88 USD/MT 

Η Επιτροπή Προσφορών της ΑΗΚ υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης στις 23/05/2016 και προχώρησε σε σχετική εισήγηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, το οποίο έλαβε απόφαση στη βάση της 
εισήγησης για κατακύρωση των προσφορών. Γενική παρατήρηση, όπως και 
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για τα προηγούμενα συμβόλαια Μαζούτ και Gas Oil που εξετάστηκαν, είναι 
πως οι διαδικασίες των προσφορών στο θέμα αυτό τηρούνται με 
σχολαστικότητα από την ΑΗΚ. 

8.2.2.3 Διαχείριση της Σύμβασης 023/2016.  

Με την υπογραφή των Συμβολαίων από τον ανάδοχο GLENCORE 
ENERGY UK LTD, ξεκινά και η περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης. 

Το Σχήμα 5 πιο πάνω, δείχνει την ποσοτική εφαρμογή των συμβάσεων 
προμήθειας καυσίμων για το 2016, με το συνολικό ποσό των παραδόσεων 
καυσίμων ανά μήνα σύμφωνα με τις παραγγελίες της ΑΗΚ που εκτελούνταν 
σύμφωνα με τα Συμβόλαια που ήσαν σε ισχύ, όπως περιγράφεται στην 
Παράγραφο 3 της έκθεσης (Παραδοτέο 1). 

Έγιναν τρεις παραδόσεις φορτίων Gas Oil, στη βάση της σύμβασης 
023/2016, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2016 με 
συνολική ποσότητα 71.834 ΜΤ. Η ΑΗΚ εκτίμησε πως χρειαζόταν ακόμα μια 
παράδοση ποσότητας 24.000ΜΤ περί τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2016, η 
οποία όμως ήταν πέραν της ποσότητας των 72.000 ΜΤ +-10%. Για την 
περίοδο αυτή, εξακολουθούσε να ήταν σε ισχύ η σύμβαση 66/2014 με 
περιθώριο παράδοσης ακόμα 28.000ΜΤ, όμως η σταθερή επιβάρυνση για 
κάθε τόνο καυσίμου ανερχόταν στα 26.50 USD/MT έναντι 19.88 USD/MT 
της σύμβασης 023/2016 για την οποία όμως είχε καλυφθεί η ποσότητα της 
σύμβασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ΔΣ της ΑΗΚ ενέκρινε εισήγηση της 
Διεύθυνσης για επέκταση του Συμβολαίου 023/2016 με την εταιρεία 
GLENCORE ENERGY UK LTD ακόμα μια παράδοση Gas Oil ποσότητας 
24.000ΜΤ+-10% σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και με σταθερή 
επιβάρυνση 19.88 USD/MT. Η παράδοση του φορτίου αυτού έγινε τον 
Οκτώβριο του 2016 οπότε και ολοκληρώθηκε η σύμβαση αυτή. 

Κρίνεται πως η ΑΗΚ ενήργησε προς την ορθή κατεύθυνση με αυτή τη 
διαφοροποίηση του συμβολαίου. 

9. Αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθείται από την ΑΗΚ συμπεράσματα 
και τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση της (Παραδοτέο 6).  

Στα προηγούμενα κεφάλαια της έκθεσης, έγινε εκτενής ανάλυση του θέματος και 
καλύφθηκαν όλα τα ζητούμενα της σύμβασης. Πιο κάτω συνοψίζονται τα ευρήματα και 
αναλύονται τυχόν άλλα θέματα που προκύπτουν ενώ ακολουθούν εισηγήσεις όπου 
κρίνεται πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της διαδικασίας. 

9.1 Δομή εγγράφων Διαγωνισμού. 

Όπως αναφέρθηκε και πριν, τα έγγραφα του Διαγωνισμού της ΑΗΚ, είναι αρκετά 
εκτεταμένα και καλύπτουν σε μεγάλη λεπτομέρεια το θέμα τόσο στους γενικούς όσο και 
στους ειδικούς όρους. Παρατηρήθηκαν μικρές βελτιώσεις που επέφερε η ΑΗΚ σε 
έγγραφα του τελευταίου διαγωνισμού έναντι των προηγούμενων ετών. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έκταση των εγγράφων του Διαγωνισμού της ΔΕΗ είναι αρκετά μικρότερη και 
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καλά δομημένη, συμπεραίνεται πως υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης χωρίς 
αυτή να οδηγεί σε αύξηση των ζητημάτων που με βάση την υπάρχουσα εμπειρία, 
παρερμηνεύονται από τους προσφοροδότες. 

Εισήγηση 1 

Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της δομής 
των εγγράφων του Διαγωνισμού. Στα πλαίσια της βελτίωσης θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί με σαφήνεια στην πρώτη σελίδα του Εγγράφου (Οδηγίες προς τους 
προσφοροδότες), το ακριβές αντικείμενο του διαγωνισμού δηλ. ποσότητα, είδος 
καυσίμου και Σταθμός παράδοσης που τώρα εμφανίζεται για πρώτη φορά στα έγγραφα 
στο Μέρος 3. 

9.2 Ποσότητες, ευελιξία, επάρκεια. 

Το ζήτημα καθορισμού των ετήσιων ποσοτήτων και της επάρκειας αναλύθηκε εκτενώς 
στο Κεφάλαιο 5 της έκθεσης, ενώ το θέμα του καθορισμού της ημερομηνίας και της 
ποσότητας της κάθε παραγγελίας στη διάρκεια του έτους αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3. 
Κρίνεται ότι η ΑΗΚ ακολουθεί μια στρατηγική διαχείρισης των θεμάτων αυτών που 
αποδείχτηκε διαχρονικά επιτυχής. Παρατηρήθηκε πως στις τελευταίες συμβάσεις 
Μαζούτ και Gas Oil  η ευελιξία καθορίστηκε στο +-25% έναντι +-30% στις προηγούμενες 
συμβάσεις. Θεωρείται πως αυτός είναι ένας από τους λόγους που συνέβαλαν ώστε να 
επιτευχθούν πιο χαμηλές τιμές για τις συμβάσεις έναντι του προηγούμενου έτους. Για το 
καύσιμο Gas Oil, επεξηγήθηκε προηγουμένως πως η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει 
επιβάλλει μεγαλύτερο ποσοστό ευελιξίας. Όμως για το μαζούτ φαίνεται να υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης. 

Σημειώνεται επίσης η πρόνοια στις προδιαγραφές της σύμβασης της ΔΕΗ με βάση την 
οποία το αργότερο τη 10η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, Η ΔΕΗ υποβάλλει στον 
Προμηθευτή το αναμενόμενο πρόγραμμα παραδόσεων φορτίων μαζούτ για τον επόμενο 
μήνα, αναφέροντας την ονομαστική ποσότητα και την αναμενόμενη ημερομηνία 
παράδοσης εκάστου φορτίου. Επιπρόσθετα η ΔΕΗ παρέχει στον προμηθευτή και ένα 
ενδεικτικό πρόγραμμα με τις ποσότητες που εκτιμάται ότι θα παραδοθούν για τους 
επόμενους δυο ημερολογιακούς μήνες. Μια τέτοια πρόνοια είναι εύκολο να εφαρμοστεί 
και βοηθά τον ανάδοχο με τον προγραμματισμό του.  

Εισήγηση 2 

(α) Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ εξετάσει για τον επόμενο διαγωνισμό τη δυνατότητα 
μείωσης της ευελιξίας τουλάχιστον για το Μαζούτ Ποιότητας 1 σε +/-20% ή και πιο 
χαμηλής, επί της βασικής ποσότητας με σκοπό να επιτύχει καλύτερη τιμή. 

(β) Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ εξετάσει την εισαγωγή στα έγγραφα του 
Διαγωνισμού της για καύσιμα, την εισαγωγή παρόμοιου όρου με αυτό της ΔΕΗ, ώστε να 
παρέχει στον Προμηθευτή ενδεικτικό πρόγραμμα παραδόσεων των επόμενων δύο 
μηνών, χωρίς να αλλάζει τη συμβατική υποχρέωση για επίσημη παραγγελία 21 μέρες 
πριν την παράδοση. 
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9.3 Υπολογισμός της τιμής αγοράς, σε συνάρτηση με την ημερομηνία της 
παραγγελίας/παράδοσης των καυσίμων και τις παραμέτρους ποιότητας. 

Το ζήτημα αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 4 της έκθεσης. Φαίνεται πως η μέθοδος 
που ακολουθείται για την τιμή με τη φόρμουλα Ρ = Α+Β όπως αναλύθηκε εκτενώς, είναι 
η διεθνής πρακτική που ακολουθείται από τις εταιρείες ηλεκτρισμού. Το γεγονός πως για 
τον υπολογισμό της τιμής λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μέσων ημερήσιων τιμών 
που δημοσιεύονται από την Platt’s European Marketscan για τη Μεσογειακή αγορά, σε 
δολάρια Αμερικής για HFO περιεκτικότητας 1% σε θείο, (αντίστοιχη είναι η πρόνοια για 
Gas Oil περιεκτικότητας 0.1% σε θείο) για περίοδο 15 ημερών, η οποία ξεκινά 7 ημέρες 
πριν την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας και λήγει 7 ημέρες μετά 
την καθορισμένη ημέρα παράδοσης, διασφαλίζει την ΑΗΚ από τον κίνδυνο 
βραχυπρόθεσμης μεμονωμένης αύξησης της τιμής που θα μπορούσε να συμβεί για μια 
ή λίγες μέρες μόνο. 

Όσον αφορά την Αναπροσαρμογή τιμής ανά τόνο λόγω των τιμών κάποιων παραμέτρων 
ποιότητας, στη σύμβαση της ΑΗΚ καλύπτεται εκτενώς και με μεγαλύτερη αυστηρότητα 
έναντι της Σύμβασης της ΔΕΗ. Παρατηρήθηκε όμως, πως στη Σύμβαση της ΔΕΗ για  Gas 
Oil περιλαμβάνονται πρόνοιες για αναπροσαρμογή της τιμής σε περίπτωση που η 
περιεκτικότητα σε Νάτριο, υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, καθώς και σε 
περίπτωση που η περιεκτικότητα σε Αλουμίνιο & Πυρίτιο, υπερβαίνει τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη τιμή. Στη σύμβαση της ΑΗΚ δεν περιλαμβάνονται οι πρόνοιες αυτές.  

Επίσης σημειώνεται πως στην περίπτωση που έγινε η διαφοροποίηση της Σύμβασης 
066/2014, ο ανάδοχος πρόσφερε στην ΑΗΚ έκπτωση για διαφοροποίηση του μέγιστου 
ορίου για την παράμετρο “Distillation Recovery 85% Vol” στους 358 (η/και 368) oC, κάτι 
που έγινε αποδεκτό από την ΑΗΚ, επειδή ήταν αποδεκτό και από τον κατασκευαστή των 
Αεριοστροβίλων του Βασιλικού. 

Εισήγηση 3 

Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ εξετάσει τη δυνατότητα συμπερίληψης στις προδιαγραφές 
για  Gas Oil πρόνοιας, αντίστοιχης με αυτή στη σύμβαση της ΔΕΗ, για αναπροσαρμογή της 
τιμής για υπέρβαση των ορίων των παραμέτρων περιεκτικότητας σε Νάτριο και Αλουμίνιο& 
Πυρίτιο. (Προφορικά η ΑΗΚ ενημέρωσε πως δεν εντοπίστηκε μέχρι τώρα υπέρβαση των 
σχετικών ορίων). Επίσης γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ εξετάσει τη διαφοροποίηση προς τα 
πάνω του ορίου για “Distillation Recovery 85% Vol”, εφόσον διαπιστώθηκε πως ο 
κατασκευαστής των Αεριοστροβίλων δεν φέρει ένσταση και δυνατόν να εξασφαλίζεται πιο 
χαμηλή τιμή για  Gas Oil, νοουμένου ότι δεν θα επηρεάζεται αρνητικά ο ανταγωνισμός στις 
διαδικασίες προσφορών. 

9.4 Διαδικασία υποβολής προσφορών και μεθοδολογία αξιολόγησης τους. 

Έχει διαπιστωθεί όπως καταγράφεται και στο σχετικό Κεφάλαιο 7, πως η ΑΗΚ ακολούθησε 
διαχρονικά δύο μεθοδολογίες στο θέμα υποβολής προσφορών και αξιολόγησης τους. 

Μεθοδολογία Α: Υποβολή προσφορών με το σύστημα των δύο φακέλων, Τεχνικού και 
Οικονομικού. Τεχνική και Ποιοτική Αξιολόγηση σε πρώτο στάδιο και στη συνέχεια 
Οικονομική αξιολόγηση όσων προκρίνονται. Στη συνέχεια καταρτίζεται μικρή ομάδα (short 
list ) που αποτελείται από τρεις χαμηλότερες προσφορές καθώς και προσφορές που η 
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αξιολογημένη τιμή τους δεν είναι ψηλότερη από 10% της αξιολογημένης τιμής του τρίτου 
χαμηλότερου προσφοροδότη, οι οποίες προκρίνονται στη δεύτερη Φάση στο στάδιο της 
διαπραγμάτευσης. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού καλούνται να υποβάλουν την 
τελική οικονομική προσφορά τους και η ΑΗΚ προχωρεί  στην τελική αξιολόγηση και 
κατακύρωση του συμβολαίου με βάση τη χαμηλότερη αξιολογημένη μεσοσταθμισμένη τιμή 
προσφοράς. 

Μεθοδολογία Β: Υποβολή προσφορών με το σύστημα του ενός φακέλου και δημόσιο 
άνοιγμα των προσφορών. Σε πρώτο στάδιο γίνεται η Τεχνική και Ποιοτική αξιολόγηση.  Στη 
συνέχεια, όλες οι προσφορές που πληρούν ουσιωδώς τα τεχνικά/ποιοτικά κριτήρια, 
αξιολογούνται και προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης και η ΑΗΚ 
προχωρεί στην κατακύρωση του συμβολαίου με βάση τη χαμηλότερη αξιολογημένη 
μεσοσταθμισμένη τιμή προσφοράς. 

Προφανώς και οι δύο πιο πάνω μεθοδολογίες είναι νομότυπες και σύμφωνες με την Περί 
Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσία. 

Παρατηρήθηκε πως και με τις δύο περιπτώσεις, αποκλείστηκαν από την πρόκριση στο 
στάδιο της τελικής αξιολόγησης σε κάποιους διαγωνισμούς τόσο για Μαζούτ όσο και για 
Gas Oil, εταιρείες θυγατρικές πετρελαϊκών κολοσσών. Ο αποκλεισμός εταιρειών από τους 
διαγωνισμούς αυτούς, παρόλο που έγινε νομότυπα περιόρισε τον ανταγωνισμό που είναι 
επιθυμητός σε τέτοιου είδους και μεγέθους διαγωνισμούς. 

Οι λόγοι αποκλεισμού έχουν περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της έκθεσης και 
επαναλαμβάνονται συνοπτικά πιο κάτω. 

 Προτεινόμενες τροποποιήσεις στους όρους του Συμβολαίου 2.4 Contractors Default, 
2.6 Extent of Liability & 2.11 Breach of Contract. 

 Μη ικανοποίηση από τις θυγατρικές πετρελαϊκών κολοσσών, των κριτηρίων των όρων 
1.12.1(c) average current ratio και 1.12.1 (d) average interest cover ratio, τα οποία 
εισήχθησαν στο κείμενο των διαγωνισμών με εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου 

 Αποτυχία του προσφοροδότη να προσκομίσει εντός των χρονικών ορίων που έθεσε η 
ΑΗΚ την απόφαση του ΔΣ της μητρικής εταιρείας ότι θα παραχωρήσει εγγυητική πιστής 
εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης, στη μορφή που προνοείται στο 
έγγραφο της σύμβασης, παρόλο που ο προσφοροδότης δήλωσε πως θα δοθεί. 

 Λάθη στην εγγυητική της προσφοράς (ημερομηνία κλπ) 

 Πρόταση να δοθεί Parent Company Guarantee σε περίπτωση κατακύρωσης του 
συμβολαίου με την προϋπόθεση ότι το λεκτικό της εγγυητικής θα είναι αποδεκτό και 
από τα δύο μέρη. 

Παρατηρείται πως οι αποκλίσεις που οδήγησαν στον αποκλεισμό μεγάλων εταιρειών από 
το τελευταίο στάδιο των διαγωνισμών, αφορούν αποκλειστικά εμπορικούς/νομικούς όρους. 

Ενόψει των πιο πάνω γίνονται οι εξής εισηγήσεις με κύριο στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός στις προσφορές. 
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Εισήγηση 4  

(α) Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ εξετάσει το χρονικό σημείο της υποβολής της 
Εγγυητικής της προσφοράς σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο με τρόπο αντίστοιχα με 
τη διαδικασία της ΔΕΗ. Στην προσφορά της ΔΕΗ, η εγγυητική προσφοράς, υποβάλλεται 
στο δεύτερο στάδιο μετά την Τεχνική/Ποιοτική αξιολόγηση, από τους προσφοροδότες που 
προκρίνονται, ταυτόχρονα με την υποβολή της Οικονομικής τους προσφοράς. 

(β) Γίνεται εισήγηση όπως εξεταστεί σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο, η 
δυνατότητα μείωσης του ύψους της Εγγυητικής προσφοράς που ζητεί η ΑΗΚ, το οποίο 
ανέρχεται για όλες τις προσφορές καυσίμων ανεξαρτήτως μεγέθους σε 1.000.000 USD. 
Σημειώνεται πως η ΔΕΗ ζητεί αρκετά πιο χαμηλό ποσό εγγυητικής. 

(γ) Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ επανεξετάσει τις πρόνοιες εμπορικών όρων που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο, για να διασφαλίσει ότι 
υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός ανταγωνισμός στις προσφορές. Ταυτόχρονα γίνεται 
εισήγηση όπως η ΑΗΚ μελετήσει και επανεξετάσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών, στο θέμα της διαχείρισης των αποκλίσεων από της 
προδιαγραφές, με στόχο όπου είναι δυνατόν να υπάρχει περιθώριο απαλοιφής αποκλίσεων 
και συμμόρφωσης χωρίς να αποκλείονται άμεσα εταιρείες από το Διαγωνισμό, 
αποκλειστικά και μόνο για διασφάλιση μεγαλύτερου ανταγωνισμού στο διαγωνισμό. Φυσικά 
οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να έχει τη συναίνεση του 
Γενικού Λογιστηρίου.  

(δ) Όσον αφορά την επιλογή Μεθοδολογίας για το Διαγωνισμό μεταξύ της πρώτης που 
προνοεί και στάδιο διαπραγμάτευσης και της δεύτερης που προνοεί απευθείας δημόσιο 
άνοιγμα, υπάρχουν πλεονεκτήματα και στις δύο, παρόλο που εκ πρώτης όψεως η 
Μεθοδολογία που περιλαμβάνει στάδιο διαπραγμάτευσης, φαίνεται να πλεονεκτεί για 
συμβάσεις καυσίμων. Επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη υπεροχή κάποιας από τις δύο 
Μεθοδολογίες δεν μπορεί να γίνει εισήγηση για αποκλειστική χρήση της μιας εκ των δύο. 
Γίνεται όμως εισήγηση, να μελετάται συνεχώς από την ΑΗΚ το ζήτημα αυτό ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά καυσίμων, και η όποια επιλογή αποφασίζεται 
να γίνεται σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο και την Ελεγκτική Υπηρεσία.  

9.5 Μετακύλιση κόστους καυσίμων στον καταναλωτή μέσω τιμής ηλεκτρισμού, 
Ρυθμιστικό πλαίσιο, Διαχείριση κινδύνων – Hedging. 

9.5.1 Μετακύλιση κόστους – Ρυθμιστικός έλεγχος. 

Όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 2, οι δραστηριότητες της  ΑΗΚ, λόγω και της 
δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά, είναι πλήρως ρυθμιζόμενες. Σύμφωνα 
με το Νόμο 211(Ι)2012, Άρθρο 32(3), «Η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα στα 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια ή παραχωρηθεί εξαίρεση, δύνανται να ανακτούν όλα τα 
έξοδα που εύλογα ανακύπτουν από τη διεξαγωγή των εργασιών της επιχείρησης τους 
πάνω σε αποδοτική βάση, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των ακολούθων: (α) Το 
κόστος καυσίμων, ημερομισθίων και μισθών και άλλων λειτουργικών εξόδων και 
εξόδων συντήρησης…». 

Επομένως το συνολικό κόστος καυσίμων της Δραστηριότητας Παραγωγής της ΑΗΚ, 
μετακυλίεται στους καταναλωτές μέσω των εγκεκριμένων από τη ΡΑΕΚ διατιμήσεων. 
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Είναι λοιπόν σημαντικό να διαπιστωθεί, αν η διαμόρφωση της τελικής τιμής καυσίμου 
που μετακυλίεται, αντανακλά το κόστος όπως διαμορφώνεται διεθνώς και ότι υπάρχει 
ο αναγκαίος έλεγχος. 

Η ΑΗΚ καταρτίζει υπολογισμούς σε μηνιαία βάση για το θέμα Κόστους Καυσίμου, 
τους οποίους υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έλεγχο. Για τους υπολογισμούς αυτούς 
λαμβάνονται υπόψη τα αρχικά αποθέματα του μήνα, όλες οι παραλαβές καυσίμων 
του μήνα και τα τελικά αποθέματα του μήνα. Το αποτέλεσμα των υπολογισμών είναι η 
Μεσοσταθμική Τιμή καυσίμων. Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη τη 
Ρήτρα καυσίμων που επίσης εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ, για την αναπροσαρμογή τιμής 
καυσίμων που εφαρμόζεται σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. 

Στο πιο κάτω Σχήμα 9, παρουσιάζεται η Μεσοσταθμική Τιμή καυσίμων στη βάση της 
οποίας γίνονταν οι αναπροσαρμογές τιμής καυσίμου στην τελική τιμή ηλεκτρισμού 
προς τους καταναλωτές την τελευταία τριετία.  

Στα επόμενα σχήματα 10&11 παρουσιάζονται οι διεθνείς τιμές καυσίμων για Brent, 
Μαζούτ και Gas Oil για τα έτη 2015 και 2016. Παρατηρείται πως όλες οι τάσεις για 
αύξηση ή μείωση στις τιμές, είναι παρόμοιες και αντανακλώνται και στη Μεσοσταθμική 
τιμή καυσίμων της ΑΗΚ. Για δύο περίπου χρόνια μέχρι τις αρχές του 2016, οι διεθνείς 
τιμές αργού πετρελαίου Brent ακολουθούσαν πτωτική πορεία με διακυμάνσεις, ενώ 
στη συνέχεια ακολούθησαν ανοδική πορεία για να σταθεροποιηθούν γύρω στα 50 
USD/Bbl με διακυμάνσεις της τάξης του +-10%. 

 

Σχήμα 9 – Μεσοσταθμική τιμή καυσίμων 2014 - 2017 
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Σχήμα 10 – Τιμές Μαζούτ, Brent, Gas Oil 2015 

 

Σχήμα 11 - Τιμές Μαζούτ, Brent, Gas Oil 2016 
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Μελετώντας τα έγγραφα υπολογισμών που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση από την 
ΑΗΚ στη ΡΑΕΚ για έλεγχο, του θέματος της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής καυσίμων, 
καθώς και του ποσού που καταβάλλεται στον προμηθευτή για κάθε παράδοση, 
συμπεραίνεται πως η εργασία αυτή διεξάγεται ικανοποιητικά σύμφωνα με τους όρους 
των συμβολαίων και επομένως δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα για εισήγηση. 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της αγοράς 
ηλεκτρισμού Νόμο  211(Ι)2012, η ΡΑΕΚ έχει την ευθύνη της έγκρισης των 
διατιμήσεων με τις οποίες η ΑΗΚ ανακτά το κόστος της με εγκεκριμένο εύλογο κέρδος 
για κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα και το γεγονός ότι με τη χρήση του απολογιστικού 
ελέγχου, η ΡΑΕΚ δύναται να υποχρεώσει την ΑΗΚ να επιστρέψει στους καταναλωτές 
ποσά εάν διαπιστωθεί υπερανάκτηση, συμπεραίνεται πως δεν μπορεί βάσιμα να 
τεκμηριωθεί οποιαδήποτε υπόθεση για υπερχρεώσεις των καταναλωτών για το 
κόστος καυσίμων. 

9.5.2 Διαχείριση κινδύνων αύξησης τιμών καυσίμων – Hedging. 

Για το ζήτημα της διαχείρισης των κινδύνων από την πιθανότητα αύξησης των 
τιμών των καυσίμων, καθώς και την πιθανότητα επίτευξης ενός πιο σταθερού 
περιβάλλοντος τιμών ηλεκτρισμού, ακούονται κατά καιρούς διάφορες απόψεις και 
προσεγγίσεις. 

Στις αρχές του 2016, η ΡΑΕΚ με επιστολή της ζήτησε από την ΑΗΚ ενημέρωση για 
ενέργειες που έγιναν από την ΑΗΚ για προαγορά/hedging καυσίμων και υποβολή 
προτάσεων για προαγορά στο εγγύς μέλλον. Παρόμοια επιστολή είχε αποσταλεί 
και από το Υπουργείο Ενέργειας. 

Η υπηρεσία της ΑΗΚ ετοίμασε παρουσίαση και ενημέρωσε αναλυτικά το ΔΣ της 
ΑΗΚ για το θέμα. Δεν είναι της παρούσης η λεπτομερής ανάλυση του θέματος 
προαγοράς καυσίμων, όμως θα παρατεθούν συνοπτικά οι βασικοί τρόποι που 
ακολουθούνται. 

Για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων (hedging) από τις αυξομειώσεις τιμών των 
καυσίμων, οι εταιρείες εμπορίας χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία/παράγωγα 
(derivatives). Οι τιμές για τα διάφορα Παράγωγα (Derivatives) βασίζονται σε 
μελλοντική τιμή καυσίμου (forward price) με βάση τη σημερινή εκτίμηση της 
αγοράς.   Δεν είναι κατ’ ανάγκη  ίδιες ή χαμηλότερες ή ψηλότερες από την 
τρέχουσα τιμή spot. Στην παρουσίαση της ΑΗΚ εκτός από τα ‘forward contracts’ 
γίνεται αναφορά σε Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), 
Συμβόλαια ανταλλαγής (swap contracts), Συμβόλαια προαίρεσης αγοράς και 
πώλησης (option contracts), Συμβόλαια κολάρου (collar/corridor contracts). 

Καταγράφεται επίσης πως με βάση την εκτίμηση της υπηρεσίας της ΑΗΚ, το 
καταλληλότερο παράγωγο είναι το Συμβόλαιο Προαίρεσης (Option) με το οποίο 
διασφαλίζεται ότι οι τιμές των καυσίμων δεν θα είναι ψηλότερες από αυτές που θα 
προέκυπταν από την αγορά καυσίμων με βάση τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής.  
Θα υπάρχει όμως πάντα το επιπρόσθετο κόστος του τέλους δικαιώματος 
προαίρεσης. 
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Σημειώνεται πως στην περίπτωση της εταιρείας των νησιών Barbados, όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, είχε ζητηθεί η έγκριση της Εποπτικής αρχής για 
χρήση εργαλείου ‘Fixed price swap hedge’. Η Εποπτική αρχή απέρριψε το αίτημα 
της εταιρείας.  

Στην παρουσίαση της ΑΗΚ γίνεται αναφορά στις αναμενόμενες επιπτώσεις στους 
καταναλωτές, ανάλογα με την επιλογή κάποιου εργαλείου αντιστάθμισης κινδύνου 
για αγορά καυσίμων, που μπορεί να είναι σταθερότητα στις τιμές ηλεκτρισμού, 
διακύμανση λογαριασμών εντός συγκεκριμένου εύρους, κλπ, χωρίς όμως να 
σημαίνει πως  διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του κόστους ηλεκτρισμού. Η ΑΗΚ 
στην παρουσίαση αυτή παρουσίασε και παράδειγμα μιας πιθανής αρνητικής 
εξέλιξης σε περίπτωση χρήσης των εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνων σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Παράδειγμα: 

 Από το Σεπτέμβριο 2014 μέχρι το Μάρτιο 2015 η τιμή μαζούτ 1% 
(μεταφρασμένη σε ευρώ) μειώθηκε κατά περίπου 30% στα €295/ΜΤ 

 Ενόψει της χαμηλής τιμής ζητήθηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο προαγοράς 
καυσίμων σε «χαμηλές» τιμές 

 Ενδεικτικά το Μάρτιο 2015 η τιμή forward Δεκεμβρίου 2015 (μεταφρασμένη σε 
ευρώ) ήταν €311/ΜΤ περίπου 

 Η πραγματική τιμή μαζούτ 1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 (μεταφρασμένη σε 
ευρώ) ήταν €140/ΜΤ περίπου 

Το πιο πάνω παράδειγμα σημαίνει πως αν ασκείτο η συγκεκριμένη πολιτική, οι 
καταναλωτές θα κατέβαλλαν για το κόστος καυσίμων πολύ πιο ψηλή τιμή από αυτή 
που τελικά κατέβαλαν με την υφιστάμενη μεθοδολογία. Η ανάλυση σίγουρα γίνεται 
εκ των υστέρων και θα μπορούσε τα αποτελέσματα να ήταν και προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. 

Άλλο παράδειγμα, που εξετάζεται πάλι εκ των υστέρων, είναι η πιθανότητα να 
ασκείτο η συγκεκριμένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων στις αρχές του 2016 που 
οι τιμές ήταν στο πιο χαμηλό σημείο. Αν κλειδωνόταν η τιμή στα χαμηλά επίπεδα 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι καταναλωτές θα επωφελούνταν σημαντικά, 
εφόσον στη συνέχεια οι τιμές των καυσίμων ακολούθησαν ανοδική πορεία. Όμως, 
εκ των προτέρων κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το πώς θα κινηθεί η αγορά 
και απλά στηρίζεται σε προβλέψεις/εκτιμήσεις. 

Καταλήγει δε η παρουσίαση της ΑΗΚ, πως χρειάζεται έγκριση της ΡΑΕΚ για 
οποιαδήποτε ενέργεια. 

Στη συνέχεια δεν φαίνεται να έγινε κάποια ενέργεια προς την κατεύθυνση της 
χρήσης εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνων από τις αυξομειώσεις των τιμών. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, πως η τιμή του ηλεκτρισμού επηρεάζει το σύνολο 
της οικονομίας και επομένως όσο πιο χαμηλή και σταθερή είναι, το κοινωνικό 
όφελος είναι μεγαλύτερο. Δεν επιδέχεται επίσης οποιασδήποτε αμφισβήτησης ότι 
υπό συνθήκες πλήρους ρύθμισης της ΑΗΚ όπως είναι οι παρούσες, η ανάκτηση 
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του κόστους καυσίμων επιβάλλεται από τη Νομοθεσία. Παράλληλα σημειώνεται 
ότι, η χρήση των εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνων (Hedging) αυξομείωσης τιμών 
καυσίμων, χρειάζεται εξειδικευμένη εμπειρία που δεν υπάρχει εντός ΑΗΚ και 
προφανώς δεν διασφαλίζει πάντοτε ότι το κόστος καυσίμων και επομένως του 
ηλεκτρισμού θα είναι το χαμηλότερο δυνατό. 

Λόγω της μεγάλης σημασίας του θέματος, είναι προφανές πως δεν μπορούν να 
γίνουν μονομερείς ενέργειες από την ΑΗΚ, αλλά μελετημένες κινήσεις με 
ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών και εξασφάλιση της συναίνεσης τους 
όπου απαιτείται. 

Ενόψει των πιο πάνω γίνονται οι εξής εισηγήσεις. 

Εισηγήσεις: 

(α) Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ μελετήσει το θέμα για καταρχήν λήψη απόφασης, 
όπως προχωρήσει στη διεξαγωγή εξειδικευμένης μελέτης, με σκοπό τη λήψη στη 
συνέχεια τελικής απόφασης, για χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων για 
αυξομειώσεις τιμών καυσίμων, για μια ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει το 20% των 
ποσοτήτων μαζούτ ποιότητας 1 μόνο. Το χαμηλό ποσοστό προτείνεται για αποφυγή 
σοβαρής αρνητικής επίπτωσης στους καταναλωτές σε περίπτωση που δεν θα 
επιτύχει η ενέργεια αυτή 

(β) Μετά την καταρχήν απόφαση και προτού προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης 
σε εξειδικευμένο οίκο για διεξαγωγή της αναγκαίας μελέτης, γίνεται εισήγηση όπως η 
ΑΗΚ ενημερώσει και εξασφαλίσει τη συναίνεση ή τη στήριξη αναλόγως για την 
πρόθεση της, από τους εμπλεκόμενους θεσμικά φορείς, Υπουργείο Ενέργειας, ΡΑΕΚ, 
Γενικό Λογιστήριο και Ελεγκτική Υπηρεσία. 

(γ) Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της σχετικής μελέτης, γίνεται εισήγηση όπως η 
ΑΗΚ ενημερώσει πλήρως τα οργανωμένα σύνολα των καταναλωτών, 
Εμπορικών/Βιομηχανικών (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ) και οικιακών (Σύνδεσμοι καταναλωτών), για 
την προώθηση του θέματος και για τις πιθανές επιπτώσεις στους καταναλωτές από 
την ενδεχόμενη υιοθέτηση της πολιτικής αυτής, η οποία προτείνεται έχοντας πάντα ως 
γνώμονα την επίτευξη οφέλους για τους καταναλωτές. 

(δ) Με την ολοκλήρωση της μελέτης, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ενθαρρυντικό η 
ΑΗΚ συνεχίζει την πολιτική αγοράς καυσίμων που ακολουθεί σήμερα. Σε περίπτωση 
που η έκθεση των Συμβούλων είναι σαφώς ενθαρρυντική και θετική ως προς το θέμα 
χρήσης των εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνων, τότε γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ 
ετοιμάσει και υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση προς τη ΡΑΕΚ, με αίτημα για έγκριση 
της νέας πολιτικής, η εφαρμογή της οποίας θα περιοριστεί στο ένα έτος και η οποία θα 
εξυπακούει και έγκριση ανάκτησης όλου του σχετικού κόστους. Γίνεται επίσης 
εισήγηση, όπως η ΑΗΚ ενημερώσει ξανά για το θέμα τόσο τους θεσμικούς φορείς 
Υπουργείο Ενέργειας, Γενικό Λογιστήριο και Ελεγκτική Υπηρεσία, όσο και τα 
οργανωμένα σύνολα των καταναλωτών για να υπάρχει γενική συναίνεση στη νέα 
πολιτική και όχι εκ των υστέρων κριτική. 

(ε) Γίνεται εισήγηση όπως η ΑΗΚ παρακολουθεί και ενημερώνει τη ΡΑΕΚ σε 
μηνιαία βάση για τα αποτελέσματα της νέας πολιτικής και μόνο αν αποδειχτεί στην 
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πράξη ενθαρρυντική με θετικά αποτελέσματα, να υποβάλει αίτημα για χρονική ή/και 
ποσοτική επέκταση της. 

(στ) Οι πιο πάνω εισηγήσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΗΚ λόγω της 
δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά ηλεκτρισμού, είναι πλήρως ρυθμιζόμενη 
από τη ΡΑΕΚ. Στην περίπτωση που λόγω της λειτουργίας της απελευθερωμένης 
αγοράς ηλεκτρισμού, περιοριστεί μελλοντικά το μερίδιο αγοράς της ΑΗΚ, αναμένεται 
ότι θα αρθεί και η ρύθμιση των τιμών ηλεκτρισμού των ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων Παραγωγής και Προμήθειας. Σε τέτοια περίπτωση η οποιαδήποτε 
απόφαση για χρήση εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου θα είναι καθαρά 
επιχειρηματική απόφαση και θα επαφίεται αποκλειστικά στην ΑΗΚ, η οποία θα 
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τις επιπτώσεις είτε θετικές είτε αρνητικές. 

Καταληκτικό Σχόλιο. 

Στα πιο πάνω κεφάλαια της έκθεσης, αναπτύχθηκαν τα ζητήματα που τέθηκαν, 
εξήχθησαν συμπεράσματα και κατατέθηκαν εισηγήσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης 
των διαδικασιών. Επαναλαμβάνεται το γενικό συμπέρασμα πως οι εργασίες που 
σχετίζονται με τις διαδικασίες αγοράς καυσίμων και διαχείρισης των σχετικών 
συμβάσεων διεξάγονται με σχολαστικότητα και επιμέλεια από την ΑΗΚ, όμως πάντα 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

Όσον αφορά το θέμα της αντιστάθμισης κινδύνων από τις αυξομειώσεις των τιμών των 
καυσίμων, προτάθηκαν κάποιες εισηγήσεις πιο πάνω που συνάδουν με το σημερινό 
μοντέλο παραγωγής της ΑΗΚ που στηρίζεται αποκλειστικά στα συμβατικά καύσιμα.  

Θεωρούμε σημαντικό να αναφερθεί, παρόλον ότι δεν εμπίπτει στο αντικείμενο της 
μελέτης, πως η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΑΗΚ αλλά και της χώρας θα πρέπει να 
κινηθεί προς την κατεύθυνση της σημαντικής αύξησης του μεριδίου των Ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, για ικανοποίηση των υποχρεώσεων έναντι της 
ΕΕ, για μείωση των εκπομπών ρύπων και για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. 

Προτείνεται όπως η ΑΗΚ ως επιχείρηση παραγωγής, υιοθετήσει στα πλαίσια της 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής της, τη σημαντική αύξηση του ποσοστού της παραγωγής 
της από ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη πως σήμερα η παραγωγή από Φωτοβολταϊκά 
ανταγωνίζεται ήδη τη συμβατική παραγωγή και ενδεχομένως έχει χαμηλότερο κόστος 
από αυτή. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι μέρος της παραγωγής της που διαρκώς 
και σταδιακά θα αυξάνεται, θα έχει σταθερό κόστος και επομένως μακροπρόθεσμα 
θεωρείται ως το καλύτερο εργαλείο αντιστάθμισης των κινδύνων έναντι των πιθανών 
αυξήσεων τιμών των συμβατικών καυσίμων.    
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Εβδομαδιαία Αποθέματα Καυσίμων 
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Αρ. 
Σύμβασης 

Είδος 
Καυσίμου 

Ημερομηνία 
Υπογραφής 

Χρονική Διάρκεια 
Συνολική 

Ποσότητα ΜΤ 
Έτος 

Ποσότητα 
που 

Παραδόθηκε 
ΜΤ 

Τιμή (Premium) 
πέραν της τιμής 

Platts Σύνολο 
Προσφορών 

Μικρή 
λίστα 

Αρχική 
Αξιολογημένη 
Μεσοσταθμική 

Τιμή $/ΜΤ 

Τελική 
Αξιολογημένη 
Μεσοσταθμική 

Τιμή $/ΜΤ 
Φορτίο 

Τιμή 
$/ΜΤ 

65/2014 HFO Item 1 25.02.2015 01.12.2014-
31.01.2016 

480.000 +/-25% 2015 687.089,481 40kt 1-Port 

40kt 2-Port 

28,97 

29,97 

6 BB Energy 

Vitol 

Eni 

29,87 

30,57 

33,35 

29,05 

29,21 

29,75 

ADDENDUM HFO Item 1 26.06.2015 Αύξηση ποιότητας 80.000 +50% 2015  40kt 1-Port 

40kt 2-Port 

28,77 

29,77 

    

 HFO Item 2 24.02.2015 01.12.2014-
31.01.2016 

150.000 +/-40% 2015 144.856,043 30kt 1-Port 
30kt 2-Port 

30,63 

31,63 

6 Vitol 

BB Energy 

Eni 

31,79 

32,99 

34,53 

30,97 

32,17 

31,57 

     Grand Total 831.945,524       

66/2014 Gasoil 06.02.2015 01.12.2014-
31.01.2016 

100.000 +/-30% 2015 

2016 

78.351,277 

24.246,248 

24kt 1-Port 26,50 3 BP Oil Int’l 

Glencore 

BB Energy 

26,50 

32,23 

35,89 

26,50 

32,13 

33,49 

     Grand Total 102.597.525       

ADDENDUM  10.11.2015 Επέκταση Συμβολαίου 
μέχρι τέλος 
Ιανουαρίου 2017 
χωρίς επιπλέον 
κόστος 

    24.0-
26.50 

    

23/2016 

ADDENDUM 

Gasoil 27.06.2016 

23.09.2017 

01.06.2016-
31.03.2017 

Αύξηση ποσότητας 
κατά ένα φορτίο 
24.000 ΜΤ +/-10% 

72.000 +/-10% 

24.000 

2016 

2017 

95.664,141 24kt 1-Port 19,88 

19,88 

4 Glencore Δημόσιο 
Άνοιγμα 

19,88 

64/2015 HFO Item 1 14.12.2016 01.11.2015-
31.01.2017 

680.000 +/-30% 2016 739.533,260 40kt 1-Port 

40kt 2-Port 

30kt 1-Port 

30kt 2-Port 

27,79 

28,92 

28,79 

29,92 

4 BB Energy 

Vitol 

28,32 

28,39 

28,22 

28,39 

 HFO Item 2 16.12.2015 01.11.2015-
31.01.2017 

150.000 +/-40% 2016 141.209,845 30kt 1-Port 

30kt 2-Port 

28,95 

30,45 

6 Vitol 

BB Energy 

29,39 

30,17 

29,39 

30,03 

     Grand Total 880.743,105       

68/2016 HFO Item 1 02.12.2016 01.12.2016-
31.01.2018 

680.000 +/-25% 2017 326.835 

(**) 

40kt 1-Port 

40kt 2-Port 

30kt 1-Port 

30kt 2-Port 

21,37 

22,68 

21,87 

23,26 

7 

 

1(*) 

Glencore 

BB Energy 

Vitol 

24,49 

24,89 

25,08 

23,02 

22,21 

23,09 

 HFO Item 2 30.11.2016 01.12.2016-
31.01.2018 

150.000 +/-25% 2018 59.661 

1(***) 

30kt 1-Port 

30kt 2-Port 

23,38 

24,23 

5 Glencore 

Vitol 

BB Energy 

25,02 

26,95 

26,98 

23,55 

23,95 

24,45 

Σημείωση(*): Υπεβλήθει μία προφορά για το είδος 1 μόνο με παραδόσεις 30kt. 

Σημείωση(**): Ποσότητες που παραλήφθηκαν μέχρι 30 Ιουνίου 2017. Βλέπε επίσης Deliveries 2017 

70/2016 Gasoil 02.12.2016 01.12.2016-
31.01.2018 

96.000 +/-25% 2016 

2017 

24.775,790 

95.224,210 

24kt 1-Port 16,23 5 Sahara 

Glencore 

BB Energy 

16,98 

19,88 

23,74 

16,73 

17,88 

16,23 

     Grand Total 120.000,000       

42/2017 Gasoil 29.05.2017 01.05.2017-
30.04.2018 

168.000 +/-15% 2017 

2018 

(***) 24kt 1-Port 14,88 5 BB Energy Δημόσιο 
Άνοιγμα 

14,88 

Σημείωση(***): Η παράδοση του πρώτου φορτίου 24kt αναμένεται αρχές Ιουλίου 2017.       
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