
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 214/2021 

Για τον ορισμό της εταιρείας με την επωνυμία NRG SUPPLY AND TRADING 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND 
TRADING S.A.» ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για 
περίοδο δύο ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και την έγκριση του σχετικού 
Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ν. 4001/2011. 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 17η Φεβρουαρίου 2021, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179 ) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 

αυτού.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,  

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 92), και 

ειδικότερα το άρθρο 107 αυτού. 

3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. οικ. 174842 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες», (ΦΕΚ Β΄ 1969/2018), 

όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτής. 

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 1035/2020 απόφασης της ΡΑΕ, «Τροποποίηση του Κώδικα 

Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, του Κανονισμού Τιμολόγησης 

Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του Εγχειριδίου 



Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 

Β΄ 2840). 

5. Τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 1507/2018), 

όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 60 και 64 αυτού. 

6. Τον Κανονισμό Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Β΄ 4818/2019) και 

ειδικότερα το άρθρο 23. 

7. Την υπ’ αριθμ. 1364/24.09.2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Διαδικασία, όροι και 

κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών 

για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Β 4664/2020). 

8. Την υπ’ αριθμ. 1365/24.09.2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Συγκρότηση Τριμελούς 

Επιτροπής και Επιτροπής Ενστάσεων για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την επιλογή 

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από τη 

δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ περί ανάθεσης υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΑΔΑ: ΨΛΠΒΙΔΞ-ΟΙ2). 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-292594/03.12.2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου, της εταιρείας με 

την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.». 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-292619/03.12.2020 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου, της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. 

«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.». 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-85292/8.12.2020 επιστολή ΡΑΕ με θέμα «Κλήση για 

αποσφράγιση φακέλου που κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανάδειξης 

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών» προς την 

εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον δ.τ. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.». 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-85293/8.12.2020 επιστολή ΡΑΕ με θέμα «Κλήση για 

αποσφράγιση φακέλου που κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού ανάδειξης 

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών» προς την 

εταιρεία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.». 



13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-294366/08.01.2021 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία 

«NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.». 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 01/05.02.2021 Εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού προς τη ΡΑΕ για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 

Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ περί 

ανάθεσης υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

15. Την υπ’ αριθμ. 870/2012 απόφαση ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε Άδεια 

Προμήθειας φυσικού αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1115/2019 

απόφαση ΡΑΕ και ισχύει. 

16. Την υπ΄αριθμ. 356/2015 απόφαση ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε Άδεια 

Προμήθειας φυσικού αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND 

TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY 

AND TRADING S.A.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1125/2020 απόφαση 

ΡΑΕ και ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθμ. 1985/2010 απόφαση ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα η εγγραφή 

της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.» στο Μητρώο Χρηστών 

του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

18. Την υπ’ αριθμ. 287/2016 απόφαση ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα η εγγραφή 

της εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» στο 

Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-85342/10.12.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕ προς την 

«ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και τη σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 

Ι-293159/14.12.2020 απάντηση αυτής. 

20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-85341/10.12.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕ προς τη 

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε.» και τη σχετική υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293082/11.12.2020 απάντηση αυτής. 



21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-85340/10.12.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕ προς την 

«ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» και τη σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293088/11.12.2020 

απάντηση αυτής. 

22. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει. 

23. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 

4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

24. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

 

Σκέφτηκε ως εξής : 

Ι. Εισαγωγή 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4001/2011, ο 

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου υποχρεούται να προμηθεύει 

Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του 

μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους και όχι των Πελατών, προσωρινά και για μέγιστο 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, προκειμένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους 

Πελάτες να διαπραγματευθούν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους. 

Επειδή, η υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου προς τους 

προαναφερθέντες Πελάτες παρέχεται κατά τους όρους του άρθρου 43 του Κώδικα 

Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.  

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 43 του Κώδικα Προμήθειας 

Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, όπως αυτός 

ορίζεται κατά το άρθρο 57 του ν. 4001/2011, υποχρεούται να προμηθεύει Πελάτες, οι 

οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος 

Προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι 

πρότινος Προμηθευτή τους. 

Επειδή, η επιλογή του Προμηθευτή ή των Προμηθευτών που θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου για το φυσικό αέριο, οι οποίες συνιστούν  

«Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, 



γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τη διαδικασία των άρθρων 56 

και 57 του ν. 4001/2011.  

Επειδή, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4001/2011, όπως 

ισχύει, η επιλογή του Προμηθευτή που θα παρέχει τις υπηρεσίες Τελευταίου 

Καταφυγίου για το φυσικό αέριο γίνεται «(α) [...] με πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που γίνεται από τη ΡΑΕ κατ' αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας του 

όρθρου 56. [...] Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια 

επιλογής, η διάρκεια της υπηρεσίας, ο τρόπος πλήρους κάλυψης τους κόστους της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί 

ενδιαφέρον κατά τα ως άνω, ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου 

ορίζεται, με απόφαση της ΡΑΕ, Προμηθευτής ή Προμηθευτές Φυσικού Αερίου, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μερίδιο στην Ελληνική αγορά, το μερίδιο ανά γεωγραφική 

περιοχή και τις κατηγορίες Πελατών που έκαστος εξ αυτών εξυπηρετεί». 

Επειδή, το άρθρο 56 του ν. 4001/2011 προβλέπει πως η διαδικασία επιλογής του 

παρόχου των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

(α) Να είναι απλή, διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. 

(β) Να εξασφαλίζει την οικονομική και τεχνική δυνατότητα της παροχής της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. 

(γ) Να επιφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση 

των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όσο και στους υπόλοιπους πελάτες. 

(δ) Να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους 

συνήθεις εμπορικούς όρους. 

(ε) Να εξασφαλίζεται ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων και να  

μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή 

των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για την 

κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Χώρας. 

(στ) Να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των προτεινόμενων τιμολογίων 

για κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούμενου ανταλλάγματος που υποβάλλει κάθε 

ενδιαφερόμενος για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 



Επειδή, η ΡΑΕ, κατ’ ενάσκηση της κατ’ άρθρο 57 του ν. 4001/2011 αρμοδιότητάς της 

και σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1364/2020 απόφασή της με θέμα 

«Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

υποψήφιων προμηθευτών για τις υπηρεσίες τελευταίου καταφυγίου φυσικού αερίου» 

(εφεξής και η «Προκήρυξη» ή η «Πρόσκληση»), με την οποία απηύθυνε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 

Φυσικού Αερίου (εφεξής και «ΠΤΚ Φυσικού Αερίου») για περίοδο δύο (2) ετών από 

τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΙΙ. Επί του παραδεκτού των υποβληθεισών προσφορών 

Επειδή, με την ως άνω Πρόσκληση, τέθηκε προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου 

τριάντα πέντε (35) ημερών από την τελευταία χρονικά από τις απαιτούμενες κατά το 

άρθρο 12 της Πρόσκλησης πράξη δημοσίευσης, ήτοι από τις 29.10.2020, 

ημεροχρονολογία κατά την οποία έλαβε χώρα δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης 

στον ιστότοπο της ΡΑΕ.  

Επειδή, η ανωτέρω προθεσμία εξέπνευσε την 03η.12.2020. 

Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.» και η εταιρεία με την 

επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» (εφεξής και οι «υποψήφιες 

Εταιρείες») υπέβαλαν στη ΡΑΕ αντιστοίχως τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

292619/03.12.2020 και Ι-292594/03.12.2020 δηλώσεις ενδιαφέροντος σε σφραγισμένο 

φάκελο την 03η.12.2020, ήτοι εμπροθέσμως. 

Επειδή, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει των όρων της υπ’ 

αριθμ. 1364/2020 απόφασης της ΡΑΕ, ήτοι η αποσφράγιση των υποβληθέντων 

φακέλων ενώπιον αφενός της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου 

(εφεξής η «Επιτροπή»), όπως αυτή νομίμως συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

1365/2020 απόφασης της ΡΑΕ, αφετέρου των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων των ανωτέρω εταιρειών και, εν συνεχεία, η αξιολόγηση των 

υποβληθέντων φακέλων από την Επιτροπή. 



Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Πρόσκλησης, η επιλογή του Προμηθευτή που θα 

παρέχει τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου για το φυσικό αέριο πραγματοποιείται 

υπό όρους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης, η δήλωση ενδιαφέροντος απαιτείτο 

να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων που 

αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 

Επειδή, αμφότερες οι εταιρείες που υπέβαλαν, κατά τα ανωτέρω, στη ΡΑΕ φάκελο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη της υπηρεσίας ΠΤΚ Φυσικού Αερίου, 

προσκόμισαν τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούντο να περιλαμβάνονται στον ως 

άνω φάκελο σύμφωνα με τις παραγράφους i) «Στοιχεία υποψηφίου», ii) «Αποδεικτικά 

στοιχεία εμπειρίας και επάρκειας», iii) «Αποδεικτικά στοιχεία οικονομικής δυνατότητας 

και φερεγγυότητας», iv) «Πληροφορίες για τον προγραμματιζόμενο τρόπο παροχής της 

υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου» στοιχ. 1, 3 και 5, v) «Υπεύθυνες Δηλώσεις» και vi) 

«Αντίκλητος υποψηφίου» του άρθρου 4 της Προκήρυξης. 

Επειδή, αναφορικά με τα στοιχεία φακέλου που κατ’ ελάχιστον απαιτούνται δυνάμει 

της παρ. iv) «Πληροφορίες για τον προγραμματιζόμενο τρόπο παροχής της υπηρεσίας 

Τελευταίου Καταφυγίου» στοιχ. 2 «Τις Κατηγορίες Πελατών για τις οποίες θα παρέχεται 

η υπηρεσία, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου 

σε Πελάτες» του άρθρου 4 της Πρόσκλησης, προκύπτει από τους υποβληθέντες 

φακέλους ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.» δεν εκδήλωσε 

ενδιαφέρον να διαθέσει την υπηρεσία ΠΤΚ Φυσικού Αερίου σε Βιομηχανικούς 

Πελάτες, ενώ από τη διατύπωση των προσφορών τους προκύπτει ότι αμφότερες οι 

υποψήφιες Εταιρείες δεν προτίθενται να διαθέσουν την υπηρεσία σε Πελάτες εκτός 

Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. γ΄ του Κώδικα 

Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες).  

Επειδή, υπό τους όρους της προκείμενης Πρόσκλησης, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

την παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου σε 

ορισμένες Κατηγορίες Πελατών δεν λογίζεται ως έλλειψη των κατ’ ελάχιστον 

απαιτούμενων στοιχείων φακέλου που θα είχε άλλως ως αποτέλεσμα την μη πληρότητα 

των υποβαλλόμενων φακέλων, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 της 



Πρόσκλησης, αλλά συναξιολογείται κατ’ άρθρο 8 αυτής με τα λοιπά κριτήρια που 

τίθενται για την ανάδειξη του αναδόχου της εν θέματι υπηρεσίας. 

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο iv) «Πληροφορίες για τον 

προγραμματιζόμενο τρόπο παροχής της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου» στοιχ. 4 του 

άρθρου 4 της Προκήρυξης, ως ελάχιστο στοιχείο του φακέλου εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, απαιτείται «[η] μέθοδος και [η] διαδικασία ετήσιας αναπροσαρμογής 

των ως άνω χρεώσεων, εφόσον κριθεί αναγκαία, εντός της περιόδου παροχής της 

υπηρεσίας ΠΤΚ».  

Επειδή, η δήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY 

AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά το μέρος που η 

εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει τις χρεώσεις για την παροχή της υπηρεσίας ΠΤΚ 

Φυσικού Αερίου σε σταθερό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο (2) ετών, 

επιλέγοντας να μην κάνει χρήση ρήτρας ετήσιας αναπροσαρμογής, παραδεκτά χωρεί, 

σύμφωνα με τον σχετικό όρο της Προκήρυξης [στοιχ. 4, της παρ. iv, «Πληροφορίες για 

τον προγραμματιζόμενο τρόπο παροχής της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου», 

άρθρο 4], μην εγείροντας ζήτημα πληρότητας, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 7 της Προκήρυξης, του φακέλου της εν λόγω εταιρείας.  

Επειδή, ωστόσο η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε δήλωση ενδιαφέροντος, με την οποία  

επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να κάνει χρήση της δυνατότητας ετήσιας 

αναπροσαρμογής των χρεώσεων που προτίθεται να εφαρμόσει στους Πελάτες 

Τελευταίου Καταφυγίου, κατόπιν σχετικής έγκρισης ΡΑΕ, δίχως να συμπεριλάβει στον 

υποβληθέντα φάκελο την προτεινόμενη μέθοδο και τη διαδικασία για τον υπολογισμό 

της εν λόγω αναπροσαρμογής, παρά την ως άνω ρητή σχετική πρόβλεψη στην 

Προκήρυξη.  

Επειδή, η αξιολόγηση της εν λόγω δήλωσης εξ επόψεως παραδεκτού γίνεται υπό το 

πρίσμα των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, και του επιδιωκόμενου 

δια των αρχών αυτών σκοπού, που συνίσταται στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς 

δικαιϊκού πλαισίου, εντός του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται υπό 

ισότιμους όρους για το σύνολο των υποψηφίων. 

Επειδή, ο προαναφερόμενος όρος της Προκήρυξης και τα σε αυτόν οριζόμενα ως 

απαιτούμενα στοιχεία είναι εξόχως σημαντικά για την επιλογή του παρόχου της 



υπηρεσίας ΠΤΚ Φυσικού Αερίου για λόγους που ανάγονται στη δυνατότητα 

αξιολόγησης της εν λόγω ρήτρας και ακολούθως της οικονομικότητας της προσφοράς 

από τη ΡΑΕ υπό το φως των προϋποθέσεων του άρθρου 56 του ν. 4001/2011 και ιδίως 

των περ. (γ) και (στ), σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι η διαδικασία επιλογής του 

παρόχου των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, «[ν]α επιφέρει το 

μικρότερο δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας όσο και στους υπόλοιπους πελάτες» και «[ν]α περιλαμβάνει συγκριτική 

αξιολόγηση μεταξύ των προτεινόμενων τιμολογίων για κάθε κατηγορία πελατών και του 

αιτούμενου ανταλλάγματος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος για την παροχή των 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».  

Επειδή, κατά συνέπεια, σε περίπτωση μη υποβολής του προτεινόμενου μηχανισμού 

(μεθόδου και διαδικασίας) ετήσιας αναπροσαρμογής, παρά τη ρητή επιφύλαξη του 

δηλούντος σχετικά με το δικαίωμά του να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, η ΡΑΕ δεν 

δύναται να αξιολογήσει την εν λόγω ρήτρα και ακολούθως την οικονομική προσφορά 

του υποψηφίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, πολλώ δε μάλλον συγκριτικά προς την 

προσφορά του έτερου υποψηφίου.  

Επειδή, αναφορικά με τον δεύτερο χρόνο παροχής της υπηρεσίας ΠΤΚ Φυσικού 

Αερίου, η δήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενέχει σημαντική ασάφεια, μη 

δυνάμενη κατά τούτο να αξιολογηθεί στη βάση οικονομικών κριτηρίων, διότι αφενός 

η εταιρεία θέτει υπό αίρεση (και δη αορίστως εκπεφρασμένη) την ενεργοποίηση 

καθαυτή της ρήτρας ετήσιας αναπροσαρμογής της χρέωσης παροχής της υπηρεσίας, 

αφετέρου δεν προσκομίζει προτεινόμενη σχετική μέθοδο και διαδικασία σύμφωνα με 

τα αξιούμενα στο στοιχ. 4, της παρ. iv) του άρθρου 4 της Προκήρυξης.  

Επειδή, η δήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθίσταται ούτως αόριστη ως 

ανεπίδεκτη συγκριτικής αξιολόγησης υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

τίθενται από τις διατάξεις της Προκήρυξης, δεδομένου ότι ο ορισμός του ΠΤΚ 

Φυσικού Αερίου θα γίνει κατά τα οριζόμενα σε αυτήν για το σύνολο της χρονικής 

περιόδου των δύο (2) ετών, μη δυνάμενη να περιοριστεί η αξιολόγηση, και κατ’ 

επέκταση η επιλογή Προμηθευτή που θα παρέχει τις εν θέματι υπηρεσίες Τελευταίου 

Καταφυγίου, μόνο στον πρώτο χρόνο παροχής της υπηρεσίας ΠΤΚ Φυσικού Αερίου.  



Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την έννοια των 

όρων της Προκήρυξης, και ιδιαιτέρως ενόψει του ότι στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 

αυτής προβλέπεται ρητώς ότι απορρίπτεται για έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων 

προσφορά/δήλωση ενδιαφέροντος, η οποία δεν έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που 

ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4 αυτής, η προβλεπόμενη στο στοιχ. 4 της παρ. iv) 

του προαναφερόμενου άρθρου απαίτηση, αφενός της επιλογής ή μη της ενσωμάτωσης 

στην οικονομική προσφορά ρήτρας ετήσιας προσαρμογής, αφετέρου της περιγραφής 

στην προσφορά, μεταξύ άλλων, της μεθόδου και της διαδικασίας ετήσιας 

αναπροσαρμογής (ενν. εφόσον ο υποψήφιος δηλώνει στην προσφορά του ότι 

προτίθεται να αιτηθεί την εφαρμογή της εν λόγω αναπροσαρμογής, δήλωση που εν 

προκειμένω τίθεται και η ίδια υπό αίρεση) θα πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδης όρος της 

Προκήρυξης που τίθεται επί ποινή απαραδέκτου αυτής και δεν είναι επιδεκτική 

διευκρίνισης ή συμπλήρωσης.  

Επειδή, από το σύνολο των ανωτέρω συνάγεται ότι η δήλωση ενδιαφέροντος της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

είναι απορριπτέα κατ’ άρθρο 7 παρ. 2 της Προκήρυξης αφενός λόγω αοριστίας σε 

στοιχείο του φακέλου που απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον στο 

περιεχόμενο της προσφοράς της, ήτοι εν προκειμένω στη δήλωση περί ενσωμάτωσης 

ρήτρας ετήσιας αναπροσαρμογής, η οποία τελεί υπό αίρεση και δη αορίστως 

εκπεφρασμένη, αφετέρου λόγω ελλείψεως των αξιούμενων από αυτήν στοιχείων, ήτοι 

λόγω μη συμπερίληψης στην προσφορά της μεθόδου και της διαδικασίας ετήσιας 

αναπροσαρμογής. 

 

ΙΙΙ. Επί της αξιολόγησης των παραδεκτώς υποβληθεισών προσφορών 

Επειδή, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα, η εκδήλωση ενδιαφέροντος της 

εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» 

κρίνεται ως η μόνη παραδεκτώς υποβληθείσα προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα 

στην υπ’ αριθ. 1364/2020 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά με το ελάχιστο απαιτούμενο 

περιεχόμενο των υποβαλλόμενων προσφορών, ενώ η εκδήλωση ενδιαφέροντος της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 



και τον δ.τ. «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.», εκρίθη ως άνω απορριπτέα ως 

απαράδεκτη. 

Επειδή, κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού (Σχετ. 14), η ανωτέρω παραδεκτώς υποβληθείσα προσφορά της «NRG 

SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρέπει να 

αξιολογηθεί κατ’ ουσίαν επί τη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 8 της απόφασης ΡΑΕ 

υπ’ αριθ. 1364/2020 κριτηρίων. Ειδικότερα: 

 

(α) Ως προς την οικονομική δυνατότητα της «NRG SUPPLY AND TRADING 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Επειδή, οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) που υποβλήθηκαν για την εταιρεία, υπό την 

ιδιότητα του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, καταδεικνύουν αυξημένο κύκλο 

εργασιών κατά 78% το 2019 σε σχέση με το 2017, ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός 

σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, υψηλά 

ταμειακά διαθέσιμα, μηδενικό δανεισμό, ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό 

δείκτη ρευστότητας, απουσία σημαντικής συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου σε 

κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του 

πελατολογίου της, μη συμμετοχή σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν 

να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και 

επιτοκίων, στοιχεία που αξιολογούνται θετικά. 

Επειδή, από τις βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που 

προσκόμισε η εταιρεία αποδεικνύεται ότι, τουλάχιστον κατά τον κρίσιμο για την 

υποβολή της προσφοράς της χρόνο, η «NRG SUPPLY AND TRADING 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, 

γεγονός που αξιολογείται θετικά. 

Επειδή, από τα προσκομισθέντα από το αρμόδιο Πρωτοδικείο πιστοποιητικά, 

αποδεικνύεται ότι, τουλάχιστον κατά τον κρίσιμο για την υποβολή της προσφοράς της 

χρόνο, η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(α) δεν τελούσε σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν είχε 

καταθέσει αίτηση για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 

3588/2007 («Πτωχευτικός Κώδικας»), όπως ισχύει, β) δεν τελούσε σε αναγκαστική 



διαχείριση, γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής δεν είχαν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα 

αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

υπεξαίρεσης και της δόλιας χρεοκοπίας ή άλλο αδίκημα με τις επιβαρυντικές 

περιστάσεις του ν. 1608/1950, όπως ίσχυε, και δ) δεν τελούσε σε κοινή ή ειδική 

εκκαθάριση, γεγονός που αξιολογείται θετικά. 

Επειδή, σύμφωνα με την προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 

της εταιρείας περί της καθαρής θέσης αυτής, κατά τον τελευταίο μήνα πριν τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως προς τις ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους αρμόδιους Διαχειριστές στην 

αγορά φυσικού αερίου, η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είχε οφειλές προς τους αρμόδιους διαχειριστές, γεγονός 

που αξιολογείται θετικά. 

Επειδή, εκ των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού (Σχετ. 14), κρίνεται ότι η «NRG SUPPLY AND TRADING 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πληροί το κριτήριο της οικονομικής 

δυνατότητας και φερεγγυότητας για την παροχή της υπηρεσίας Τελευταίου 

Καταφυγίου στο φυσικό αέριο.  

 

β) Ως προς τη δυνατότητα της «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να εξυπηρετήσει αμέσως, ποιοτικά, σύμφωνα με τους 

όρους που ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, και στο σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας, την προμήθεια φυσικού αερίου σε καθεστώς 

Τελευταίου Καταφυγίου.  

Επειδή, κρίσιμο στοιχείο για τη διαπίστωση της δυνατότητας της εταιρείας να 

εξυπηρετήσει άμεσα, ποιοτικά, συννόμως και στο σύνολο της επικράτειας την 

προμήθεια φυσικού αερίου σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου, συνιστά η ασφαλής 

πρόσβαση σε ποσότητα φυσικού αερίου ικανή για την άμεση και πλήρη κάλυψη του 

συνόλου της πρόσθετης ζήτησης που θα προκύψει στο πλαίσιο της σχετικής υπηρεσίας. 

Επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υποβληθείσα προσφορά της, η «NRG 

SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει πρόσβαση 

σε φυσικό αέριο διατηρώντας σύμβαση με ευνοϊκούς όρους με μεγάλο προμηθευτή 

φυσικού αερίου, στοιχείο που αξιολογείται θετικά. 



Επειδή, η ποιοτική παροχή της υπηρεσίας προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 

συνέχεται περαιτέρω με τα παρεχόμενα κίνητρα και τον σχεδιασμό του Προμηθευτή 

για την υπαγωγή των δυνητικών Πελατών της υπηρεσίας σε κανονική συμβατική 

σχέση και την εξάλειψη τυχόν προσκομμάτων στην ελευθερία επιλογής νέου 

Προμηθευτή εκ μέρους των δυνητικών Πελατών της υπηρεσίας. 

Επειδή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υποβληθείσα προσφορά της, η «NRG 

SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεσμεύεται για 

τη διασφάλιση της ελευθερίας επιλογής νέου Προμηθευτή από τους Πελάτες της 

υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και 

του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες. Παράλληλα, προσφέρονται 

παροχές, όπως ενδεικτικά σταθερή ανταγωνιστική χρέωση για χρονική διάρκεια έως 

δύο ετών, ποσοστό δωρεάν φυσικού αερίου στον λογαριασμό κατανάλωσης, ως 

κίνητρα για την υπαγωγή των δυνητικών Πελατών της υπηρεσίας Τελευταίου 

Καταφυγίου σε κανονική συμβατική σχέση με την εταιρεία, στοιχείο που αξιολογείται 

θετικά. 

Επειδή, ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού (Σχετ. 14), η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κρίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει άμεσα, 

ποιοτικά, συννόμως και στο σύνολο της επικράτειας την Προμήθεια φυσικού αερίου 

σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου. 

 

γ) Ως προς τις Κατηγορίες καθώς και το συνολικό αριθμό των Πελατών που 

εξυπηρετεί ήδη η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και τις Κατηγορίες που θα εξυπηρετεί ως Προμηθευτής 

Τελευταίου Καταφυγίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα 

Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.  

Επειδή, αναφορικά με τις Κατηγορίες και το συνολικό αριθμό Πελατών που 

εξυπηρετεί ήδη η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προσφορά της, αφενός εξυπηρετεί 

το σύνολο των βασικών Κατηγοριών Πελατών, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 

του ΚΠΗΕ, προσφέροντας ενεργειακές λύσεις στον οικιακό, τον εμπορικό και τον 

βιομηχανικό Πελάτη, αφετέρου το μερίδιό της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου 



έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία δύο (2) έτη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται, 

με κριτήριο τον αριθμό των εκπροσωπούμενων μετρητών, στις πρώτες θέσεις των 

δραστηριοποιούμενων προμηθευτών ΦΑ στα δίκτυα διανομής της Αττικής, και 

Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας. 

Επειδή, η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκδήλωσε δια της υποβληθείσας προσφοράς της ενδιαφέρον για να 

παρέχει την υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου, στο 

σύνολο των κατηγοριών Πελατών που είναι συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής των 

διαχειριστών διανομής (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ΔΕΔΑ), και 

συγκεκριμένα στους Οικιακούς Πελάτες, τους Μη Οικιακούς Πελάτες, και δη τους 

Εμπορικούς και Βιομηχανικούς, καθώς και τους Πελάτες με δραστηριότητα την 

Συμπαραγωγή και τον Κλιματισμό. 

Επειδή, επί τη βάσει των ανωτέρω, αξιολογείται θετικά το γεγονός ότι η «NRG 

SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκπροσωπεί επί 

του παρόντος σημαντικό πλήθος μετρητών, προμηθεύοντας με φυσικό αέριο Οικιακούς 

και Μη Οικιακούς Πελάτες συνδεδεμένους σε δίκτυα διανομής ανά την επικράτεια. 

Επειδή, περαιτέρω, αξιολογείται θετικά το γεγονός ότι η «NRG SUPPLY AND 

TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκδήλωσε ενδιαφέρον να 

παρέχει την υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου στο 

σύνολο των Κατηγοριών Πελατών που είναι συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής των 

διαχειριστών διανομής (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ΔΕΔΑ). 

 

δ) Ως προς την ήδη αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητα της «NRG SUPPLY 

AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην αγορά της 

προμήθειας φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε κάθε περίπτωση 

έλλειψης αποτελεσματικότητας ή πλημμέλειας που τυχόν επέδειξε στο 

παρελθόν ο υποψήφιος, σχετικά με υποχρεώσεις του ή σε σχέση με την 

προμήθεια φυσικού αερίου.  

Επειδή, σύμφωνα με τα υποβληθέντα με την προφορά της «NRG SUPPLY AND 

TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναλυτικά στοιχεία αναφορικά 

με το αντικείμενο δραστηριότητας προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 

αναφορικά με τον αριθμό πελατών, τις πωλήσεις, τα έσοδα, με ανάλυση ανά κατηγορία 



πελατών, τον μηνιαίο ρυθμό αποχωρήσεων πελατών (Churn rate) και τις υποδομές της 

εταιρείας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου, η «NRG 

SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

δραστηριοποιείται ενεργά στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου από τον Σεπτέμβριο 

του έτους 2018 μέσω της υπ’ αριθμ. 356/2015 απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει, δυνάμει 

της οποίας χορηγήθηκε Άδεια Προμήθειας φυσικού αερίου στην προαναφερόμενη 

εταιρεία, ο δε ρυθμός διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου των Πελατών της κατά τα 

τελευταία δύο έτη είναι ιδιαίτερα εντατικός, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μεταξύ 

των πρώτων σε αριθμό εκπροσωπούμενων μετρητών Προμηθευτών στα δίκτυα 

διανομής της Αττικής και της Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, γεγονός που αξιολογείται 

θετικά.  

Επειδή, η διαρκής και εντατική αύξηση του αριθμού των Πελατών στην Προμήθεια 

φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά χαμηλό μηνιαίο ρυθμό αποχωρήσεων 

Πελατών ενδεικνύουν θετική αποτίμηση της εταιρείας, από την πλευρά των Πελατών 

της, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την συνέπεια που επιδεικνύει ως προς 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στην Προμήθεια φυσικού αερίου, συνδέονται 

δε εκ των πραγμάτων με θετική εμπειρία των Πελατών αναφορικά με τις υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης πελατών, την επικοινωνία με τους Πελάτες και την έκδοση και 

αποστολή λογαριασμών, στοιχείο που αξιολογείται θετικά. 

Επειδή, περαιτέρω, δεν έχουν έως σήμερα περιέλθει σε γνώση της ΡΑΕ στοιχεία για 

έλλειψη αποτελεσματικότητας της εταιρείας ή περίπτωση πλημμέλειας από την 

εταιρεία στο παρελθόν σχετικά με τις υποχρεώσεις της ή σε σχέση με την Προμήθεια 

φυσικού αερίου, στοιχείο που αξιολογείται θετικά. 

Επειδή, από την εκπροσώπηση ικανού πλήθους Πελατών, το ρυθμό διεύρυνσης του 

πελατολογίου της, το γεγονός ότι προμηθεύει με φυσικό αέριο Πελάτες από όλες τις 

κατηγορίες που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυα διανομής φυσικού αερίου ανά την 

επικράτεια, την ασφαλή πρόσβασή της σε φυσικό αέριο, και την απουσία στοιχείων 

που να ενδεικνύουν έλλειψη αποτελεσματικότητας ή πλημμέλεια της εταιρείας στο 

παρελθόν σχετικά με τις υποχρεώσεις της ή σε σχέση με την Προμήθεια φυσικού 

αερίου, συνάγεται ότι η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ευλόγως διαθέτει τις αναγκαίες προς τούτο υποδομές, 

εμπειρία, ετοιμότητα και ικανότητα, ώστε να αναλάβει προσηκόντως την παροχή της 

υπηρεσίας προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στο φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο των 



ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τα συμπεράσματα της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού (Σχετ. 14), κατόπιν της ενδελεχούς διερεύνησης της συνεπούς 

εκπλήρωσης από την Εταιρεία των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη 

δραστηριότητα της προμήθειας, κρίνεται ότι η «NRG SUPPLY AND TRADING 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και 

ικανότητα να παρέχει αποτελεσματικά και αξιόπιστα την προκείμενη υπηρεσία κοινής 

ωφέλειας.  

 

ε) Ως προς την καθαρή θέση της «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις αυτής προς του αρμόδιους ∆ιαχειριστές.  

Επειδή, όπως αναφέρεται ήδη ανωτέρω, σύμφωνα με την προσκομισθείσα υπεύθυνη 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί της καθαρής θέσης αυτής, κατά 

τον τελευταίο μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

ο οποίος συνιστά τον κρίσιμο χρόνο για τους σκοπούς της υπ’ αριθ. 1364/2020 

απόφασης ΡΑΕ αναφορικά με την αποτύπωση της καθαρής θέσης της εταιρείας ως 

προς τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της προς τους αρμόδιους 

Διαχειριστές στην αγορά Φυσικού Αερίου (άρθρο 4 παρ. iii. στοιχ. 4), η «NRG 

SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είχε 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ανωτέρω Διαχειριστές, όντας συνεπής ως προς την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι αυτών, γεγονός που αξιολογείται θετικά. 

 

στ) Ως προς το ενδεχόμενο επίπεδο προσαύξησης στο κόστος παροχής 

υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, όπως αυτό συντίθεται από τα 

προτεινόμενα τιμολόγια ανά Κατηγορία Πελατών για την παροχή της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας, με πρόκριμα την απουσία προσαυξήσεων ή την 

ελαχιστοποίηση αυτών για την παροχή της υπηρεσίας 

Επειδή, με την υποβληθείσα προσφορά της, η «NRG SUPPLY AND TRADING 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για την παροχή 

της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στο φυσικό αέριο με αντάλλαγμα 

καθοριζόμενο διακριτά ανά κατηγορία πελατών, το οποίο θα υπολογίζεται επί τη βάσει 

προσαυξημένης χρέωσης για την Προμήθεια φυσικού αερίου σε καθεστώς Τελευταίου 



Καταφυγίου σε σύγκριση με το αντάλλαγμα που λαμβάνει η εταιρεία στο πλαίσιο μιας 

σύμβασης Προμήθειας υπό εμπορικούς όρους. 

Επειδή, η ανωτέρω προσαύξηση ανά Κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με την 

υποβληθείσα προσφορά της «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προτάθηκε να διαμορφωθεί ως εξής:  

α) Αναφορικά με τους Μη Ωρομετρούμενους Πελάτες, σε ποσοστό έξι κόμμα εννιά 

τοις εκατό (6,9%) επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου 

του Προμηθευτή (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων). 

β) Αναφορικά με τους Ωρομετρούμενους Πελάτες, σε ποσοστό τέσσερα κόμμα εννιά 

τοις εκατό (4,9%) επί του τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).  

Επειδή, η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεσμεύθηκε, βάσει της υποβληθείσας προσφοράς της, για τη διατήρηση 

των ως άνω προσαυξημένων χρεώσεων, που συνιστούν το αντάλλαγμα της εταιρείας 

για την παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, σε σταθερό 

επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής της εν λόγω υπηρεσίας, στοιχείο που 

αξιολογείται θετικά.   

 

Β. Έγκριση τιμολογίου Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού 

Αερίου 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν. 4001/2011, 

όπως ισχύει, η επιλογή των Προμηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες Τελευταίου 

Καταφυγίου, για το φυσικό αέριο γίνεται «[...] με πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που γίνεται από τη ΡΑΕ κατ’ αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας 

του άρθρου 56. [...] Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα 

κριτήρια επιλογής, η διάρκεια της υπηρεσίας, ο τρόπος πλήρους κάλυψης τους κόστους 

της παρεχόμενης υπηρεσίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια. [...]». 

Επειδή, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4001/2011 ορίζει ότι «[η] 

διαδικασία επιλογής του παρόχου των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πληροί 

τις κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Να είναι απλή, διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις 

μεταξύ των επιχειρήσεων, (β) Να εξασφαλίζει την οικονομική και τεχνική δυνατότητα 

της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, (γ) Να επιφέρει το μικρότερο 



δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

όσο και για τους υπόλοιπους πελάτες, (δ) Να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην 

αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και 

προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, (ε) Να 

εξασφαλίζεται ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων και να μπορεί να 

ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή των 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για την κάλυψη 

διαφορετικών περιοχών της Χώρας, (στ) Να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ 

των προτεινόμενων τιμολογίων για κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούμενου 

ανταλλάγματος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος για την παροχή των υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας.».  

Επειδή, επί τη βάσει της εξουσιοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν. 4001/2011, 

η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθ. 1364/2020 απόφασή της, με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου 

δυνατού βαθμού οικονομικής αποδοτικότητας ως προς την παροχή της υπηρεσίας 

Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, αφενός όρισε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος 

συνοδεύεται από την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις μοναδιαίες χρεώσεις που 

προτίθεται να εφαρμόσει ο υποψήφιος Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού 

Αερίου (άρθρο 4 παρ. iv. στοιχ. 3), αφετέρου έθεσε ως κριτήριο αξιολόγησης το 

σχετικό προκυπτόμενο κόστος (άρθρο 8 περ. στ΄).  

Αναλυτικότερα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. iv. στοιχ. 3 της υπ’ αριθ. 

1364/2020 απόφασης ΡΑΕ, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει «[τ]ις μοναδιαίες 

χρεώσεις που εφαρμόζει ο υποψήφιος στις εξυπηρετούμενες από αυτόν Βασικές και 

Ειδικές Κατηγορίες Πελατών (τιμολόγια) και τα οποία δεσμεύεται να εφαρμόζει και 

στους Πελάτες των αντιστοίχων Κατηγοριών που υπάγονται σε καθεστώς Προμήθειας 

Τελευταίου Καταφυγίου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των χρεώσεων (τιμολογίων) για 

τους πελάτες που υπάγονται σε καθεστώς προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου, ο 

υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία που έχουν ληφθεί 

υπόψη για τον προσδιορισμό των προσαυξήσεων, καθώς και την προτεινόμενη 

μεθοδολογία υπολογισμού τους. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει 

αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με: α) τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο 

διαχειριστικό κόστος από την παροχή της υπηρεσίας ΠΤΚ, με ποσά ανά κατηγορία 

δαπάνης και βάσει στοιχείων που προκύπτουν από απολογιστικά μεγέθη της εταιρείας 

κατά την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη, β) 



τους υπολογισμούς και τις παραδοχές για το πρόσθετο κόστος από τις συναλλαγές στην 

χονδρεμπορική αγορά, γ) τα ποσοστά προσαυξήσεων επί των απαιτούμενων πρόσθετων 

απασχολούμενων κεφαλαίων». Συναφώς, στη δήλωση ενδιαφέροντος, πρέπει 

επιπρόσθετα να περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «5. [η] μέθοδο[ς] και [η] 

διαδικασία ετήσιας αναπροσαρμογής των ως άνω χρεώσεων, εφόσον κριθεί αναγκαία, 

εντός της διετούς περιόδου παροχής της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου», καθώς και 

«6. [τ]υχόν ειδικούς όρους με τους οποίους συναρτά ο υποψήφιος το ενδιαφέρον του».  

Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 1364/2020 απόφασης ΡΑΕ 

«[ο]ι προσφορές θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: […] στ) Το 

ενδεχόμενο επίπεδο προσαύξησης στο κόστος παροχής υπηρεσίας Τελευταίου 

Καταφυγίου, όπως αυτό συντίθεται από τα προτεινόμενα τιμολόγια ανά κατηγορία 

πελατών για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με πρόκριμα την απουσία 

προσαυξήσεων ή την ελαχιστοποίηση αυτών για την παροχή της υπηρεσίας». Συνεπώς, 

στη βάση των ανωτέρω, αξιολογείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος Προμηθευτή για την 

παροχή της εν λόγω υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και εγκρίνεται το σχετικό 

Αντάλλαγμα.  

Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.» 

πρότεινε, κατά τα ανωτέρω, προσαύξηση έξι κόμμα εννιά τοις εκατό (6,9%) επί των 

εκάστοτε ισχυουσών τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου του Προμηθευτή (σκέλος 

ανταγωνιστικών χρεώσεων) για τους Μη Ωρομετρούμενους Πελάτες, και τέσσερα 

κόμμα εννιά τοις εκατό (4,9%) επί του τιμολογίου προμήθειας (σκέλος 

ανταγωνιστικών χρεώσεων) για τους Ωρομετρούμενους Πελάτες, σε ποσοστό.  

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού (Σχετ. 14), κρίνει ως εύλογη την ανάκτηση πρόσθετου ανταλλάγματος 

για την παροχή της προκείμενης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, σε σύγκριση με εκείνο 

που λαμβάνει ο εν λόγω Προμηθευτής από τους τακτικούς του πελάτες, με τους 

οποίους έχει συνάψει σύμβαση Προμήθειας, καθότι το εν λόγω πρόσθετο αντάλλαγμα 

λογίζεται δικαιολογημένο αντιστάθμισμα του επιπλέον κόστους παροχής της 

υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου. Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ αξιολογεί ότι το 

καθοριζόμενο με την παρούσα ποσοστό προσαύξησης, ανά Κατηγορία Πελατών, δεν 

υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου και, συνεπώς, η προκείμενη υπηρεσία θα παρέχεται 

με το μικρότερο δυνατό κόστος στους καταναλωτές που θα κάνουν χρήση της.  



Επειδή, οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, βάσει των αρμοδιοτήτων 

τους, κατά την παρ. 8 του άρθρου 80 του Ν. 4001/2011, τις διατάξεις των άρθρων 60 

και 64 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 

1507/2018) και την παρ. 2 του άρθρου 43 του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε 

Πελάτες, είναι αρμόδιοι για την άμεση ανταπόκριση και εφαρμογή όλων των 

διαδικασιών για τη μετάπτωση των Τελικών Πελατών σε Προμηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου, όπως αυτός θα ορισθεί από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

57 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προκειμένου να διευκολύνουν την ήπια μετάβαση 

των Πελατών αυτών στην υπηρεσία του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.  

Επειδή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 55 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, 

«[ο]ι επιχειρήσεις [...] Φυσικού Αερίου οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς 

στους οποίους απεικονίζονται τουλάχιστον τα οικονομικά ανταλλάγματα που παρέχονται 

στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και τ[o] άρθρ[o] 57 [...], καθώς και οι 

χρεώσεις που επιβάλλουν στους Πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η ΡΑΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των 

διατάξεων της παραγράφου αυτής».  

Αποφασίζει 

1. Τον ορισμό της εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «NRG SUPPLY AND 

TRADING S.A.» ως πάροχο της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 

Φυσικού Αερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τους κάτωθι όρους σχετικά με τα 

προσφερόμενα τιμολόγια: «α. Η «NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οφείλει να δημοσιεύει τα τιμολόγια που ισχύουν για την 

παροχή υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. β. Η «NRG SUPPLY AND 

TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται σε τήρηση του 

κείμενου πλαισίου, που διέπει τις παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου 

Καταφυγίου, την τιμολόγηση Πελατών και την τήρηση διακριτών λογαριασμών».  

2. Την έγκριση των ακόλουθων ποσοστών προσαύξησης επί των εκάστοτε ισχυόντων 

τιμολογίων προμήθειας (ανταγωνιστικών χρεώσεων) της «NRG SUPPLY AND 

TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Προμηθευτή Τελευταίου 



Καταφυγίου Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος 

Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες: α) για τους Μη 

Ωρομετρούμενους Πελάτες, έξι κόμμα εννιά τοις εκατό (6,9%), και β) για τους 

Ωρομετρούμενους Πελάτες, τέσσερα κόμμα εννιά τοις εκατό (4,9%). 

3.Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την ανάρτησή της 

στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, καθώς και την κοινοποίησή 

της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021  

                                              Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ  

 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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