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Αριθμός Προσφυγής 
 
 
 
 

                     /20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.  

 
 
 
 

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ 
 
 
Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή: 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με δ.τ. ΖeniΘ Gas & Light  
 
 
Διεύθυνση : 26ης Οκτωβρίου αρ. 54-56, Θεσσαλονίκη 
 
 
Αρ. Τηλεφώνου : 2311 223000  Αρ. Φαξ : 2311 223 045 
 
 
e-mail : info@zenith.gr 
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(2)  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 
 
Διεύθυνση : Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αρ. 12, Αμπελόκηποι Μενεμένη 
 
 
Αρ. Τηλεφώνου : 2313313644/2313300913, Αρ. Φαξ : 2313313625 
 
 
e-mail : promithies@ampelokipi-menemeni.gr, d.liapaki@ampelokipi-
menemeni.gr  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1732/2020 
(και με α/α Συστήματος: 104900) 
 
 

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

955.616,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 6%) 

901.524,91 ευρώ (μη περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια (Φυσικού Αερίου) 
 

(5) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- 

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

Επισυνάπτεται στο παρόν το με κωδικό 

364504575951 e- Παράβολο αυτόματης 

δέσμευσης και το με αρ. 

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

- 
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90510700102154323421 παραστατικό 

πληρωμής της Εθνικής Τραπέζης. 
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης 
 
Με την υπ’ αριθμ. 1732/20 (και με α/α Συστήματος 104900) Διακήρυξη, ο Δήμος 

Αμπελοκήπων Μενεμένης προκήρυξε ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σκοπό 

τη σύναψη σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου για την κάλυψη των αναγκών αυτού και 

των νομικών του προσώπων (Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση, ΝΠΔΔ Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Η 

εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 955.616,41 ευρώ, 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (προυπολογισμός, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, 901.524,91 

ευρώ). Προσφορές δύνανται να υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για τη 

συνολική ποσότητα κάθε τμήματος.  

Η διάρκεια της οικείας σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής για το κάθε τμήμα της ανάθεσης.  

 
Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 
 
 
Ημερομηνία Προκήρυξης: 05.01.2021 
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 06.01.2021 
 
 
Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος 
 
Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει υποβληθεί προσφορά εκ μέρους της προσφεύγουσας 
 
 
Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης 
πράξης ή απόφασης 
 
16.01.2021 
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
 
 
Η παρούσα Προδικαστική Προσφυγή βάλλει κατά της υπ’ αριθμ. 1732/2020 και με α/α 

Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 104900 Διακήρυξης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης του Ν. 

Θεσσαλονίκης (εφεξής «Προσβαλλόμενη»), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός Ανοικτός 

Δημόσιος Διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου για την 

κάλυψη των αναγκών της ως άνω αναθέτουσας αρχής και των νομικών αυτής προσώπων (ΝΠΙΔ 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση, ΝΠΔΔ Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, ΝΠΔΔ Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης).  

Με την παρούσα Προδικαστική Προσφυγή ζητείται η ακύρωση της Προσβαλλόμενης για τους 

κάτωθι αναλυτικώς αναφερομένους νόμιμους και βάσιμους λόγους: 

 

1ος Λόγος 

Κατά τα οριζόμενα στον όρο 2.4.4 της Διακήρυξης «Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική 

Προσφορά/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» καθώς και στο Μέρος Β’ 

του Παραρτήματος Ι «Περιγραφή Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» «...Μειοδότης θα 

αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα (Α)των 

δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) εκφραζόμενο σε €/kwh, το 

οποίο αναλύεται στον παρακάτω τύπο: 

Α=ΧΜ +ΠΚ όπου: 

 

Η Χρέωση Μεταφοράς (ΧΜ) εκφράζεται σε €/kwh και είναι σταθερή για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και την τυχόν παράτασης αυτής. Θα υπολογιστεί από τον προσφέροντα οικονομικό 

φορέα σύμφωνα με το ενδεικτικό (μη δεσμευτικό) προφίλ κατανάλωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική μελέτη της ανάθεσης και επισυνάπτονται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσης. 

 

Το Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) εκφράζεται σε €/kwh και  είναι σταθερή για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και την τυχόν παράτασης αυτής. Περιλαμβάνει το λειτουργικό, το διαχειριστικό και 
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χρηματοοικονομικό κόστος άσκησης της δραστηριότητας εμπορίας όπως επίσης και το καθαρό 

εμπορικό περιθώριο του αναδόχου και αποτελεί μια παράμετρο της Χρέωσης Προμήθειας 

(ΧΠ). 

Το συμβατικό τίμημα ήτοι η μηνιαία τιμολόγηση θα προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 

όπως αναφέρεται παρακάτω: 

Συμβατικό Τίμημα:Χρέωση της Προμήθειας (ΧΠ)*Ποσότητα Κατανάλωσης (Q)+Χρέωση 

Μεταφοράς *Ποσότητα Κατανάλωσης (Q)+Χρέωση Διανομής (ΧΔ) 

Όπου: 

Χρέωση Προμήθειας (ΧΠ)=ΟΜΤΕ +ΜΧΕ +Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ) 

Η Χρέωση Προμήθειας εκφράζεται σε €/kwh, είναι πληρωτέα για κάθε kwh φυσικού αερίου 

που παραδίδεται και υπολογίζεται για κάθε Μήνα του Τριμήνου του Συμβατικού Έτους  

Το ΟΜΤΕ είναι η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας Δημοπρασίας του συμβατικού 

έτους (σε USD/KWh) για το αντίστοιχο Τρίμηνο (πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ 

όπως αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ http://www.depa.gr. 

Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών 

προσφορών ορίζεται η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ 

Νο 006 για ποσότητες φυσικού αερίου για το 1ο τρίμηνο του 2020 (επισήμανση δική μας). 

 

Η ΜΧΕ είναι η Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας (σε USD/KWh) για το αντίστοιχο Τρίμηνο (πρώτο, 

δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο) της ΔΕΠΑ όπως αυτή ανακοινώνεται στον σχετικό ιστότοπο της ΔΕΠΑ 

http://www.depa.gr.  

 

Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών 

προσφορών ορίζεται η Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας της ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο 006 

για ποσότητες φυσικού αερίου για το 1ο τρίμηνο του 2020...» (επισήμανση δική μας). 

 

Από τα ως άνω οριζόμενα στη Διακήρυξη προκύπτει ότι, για την ανάδειξη του μειοδότη, η 

αναθέτουσα κάνει χρήση συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου, ένας εκ των παραγόντων του 

οποίου είναι το Περιθώριο Κέρδους (ΠΚ), το οποίο αποτελεί παράμετρο της Χρέωσης 

Προμήθειας (ΧΠ). Η ΧΠ, ως δίδεται από την Διακήρυξη, προκύπτει από το άθροισμα των 
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ακόλουθων παραγόντων: α) της ΟΜΤΕ (Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας 

Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο. 006), β) της ΜΧΕ (Μοναδιαίας Χρέωσης Ευελιξίας) και γ) του 

Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ).  

 

Ειδικά δε ως προς την ΟΜΤΕ και την ΜΧΕ, ορίζεται στη Διακήρυξη ότι για τις ανάγκες του 

παρόντος διαγωνισμού, η ΟΜΤΕ είναι η Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης της ετήσιας 

Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο 006 για ποσότητες φυσικού αερίου για το 1ο τρίμηνο του 2020, ομοίως 

δε και για την ΜΧΕ. 

 

Ωστόσο,  όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 723/20 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) (βλ. συνημμένο από 21.12.2020 Δελτίο Τύπου της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού), η ΔΕΠΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της περί εφαρμογής 

προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 

κατά τα οριζόμενα και στην υπ’ αριθ. 631/2016  απόφαση της ΕΑ. 

Τούτο σημαίνει ότι η ΔΕΠΑ δεν διενεργεί πλέον ηλεκτρονικές δημοπρασίες ούτε ανακοινώνει 

σχετικές τιμές εκκίνησης. Αντιθέτως, θα διαθέτει Φυσικό Αέριο με ανταγωνιστικούς όρους 

προμήθειας στους ενδιαφερόμενους αγοραστές μέσω διμερών συμβάσεων πώλησης μετά 

από εμπορικές διαπραγματεύσεις (βλ. συνημμένη Ανακοίνωση ΔΕΠΑ). 

 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ, προς τον σκοπό της παύσης πιθανολογούμενων 

παραβάσεων στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στην δευτερογενή αγορά 

πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου, ανέλαβε, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή προγράμματος 

διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών στις οποίες θα 

συμμετείχαν τόσο βιομηχανικοί πελάτες όσο και Προμηθευτές Φυσικού Αερίου. Με το νόμο δε 

4549/2018 η διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών προς τον ως άνω σκοπό κατέστη 

υποχρεωτική μέχρι τις 31.12.2020. Οι προς δημοπράτηση ποσότητες καθορίζονταν με 

απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ύστερα από συνεργασία με την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού.  

 

Το γεγονός, ωστόσο, ότι πλέον δεν υφίσταται νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη 
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διεξαγωγή δημοπρασιών για την διάθεση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου ανατρέπει ριζικά τους 

κανόνες της αγοράς ενέργειας και ιδίως, ως προς τη Χρέωση Προμήθειας, η οποία, ως 

περιλαμβάνουσα το Περιθώριο Κέρδους, δεν θα αποτελεί πλέον συνάρτηση της ΟΜΤΕ και της 

ΜΧΕ (αφού δεν υφίστανται ηλεκτρονικές δημοπρασίες) αλλά θα αποτελεί αποτέλεσμα 

διμερών διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΠΑ.  

 

Τα ανωτέρω ουδόλως λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα, η οποία εφαρμόζει  

πρακτική που υιοθετούσαν οι αναθέτουσες κατά το χρόνο εφαρμογής του συστήματος 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών και η οποία εκ του νόμου έχει πάψει να ισχύει. Επομένως, 

δεδομένου ότι μεταβάλλονται πλέον οι συνθήκες βάσει των οποίων καθορίζεται, μεταξύ 

άλλων, η Χρέωση Προμήθειας, η οποία αποτελεί αναγκαίο συστατικό στοιχείο της 

υποβαλλόμενης οικονομικής προσφοράς των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, 

καθίσταται δυσχερής, όπως γίνεται αντιληπτό, άν όχι αδύνατη η σύνταξη οικονομικής 

προσφοράς εκ μέρους των υποψηφίων.  

Επιπλέον, και η εκτέλεση της σύμβασης καθίσταται αδύνατη δεδομένου ότι κατά τον χρόνο 

εκτέλεσής της (ήτοι κατά τον χρόνο της μηνιαίας τιμολόγησης) δεν θα υφίστανται οι 

προσδιοριστικοί της Χρέωσης Προμήθειας παράγοντες, ΟΜΤΕ και ΜΧΕ, ώστε να καταστεί 

δυνατή η εκάστοτε μηνιαία τιμολόγηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή μη ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από την αναθέτουσα 

αναφορικά με τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων θέτει ζήτημα 

νομιμότητας της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας, ιδίως δε υπό την έποψη της βασικής αρχής 

του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων περί χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Και τούτο 

διότι, υιοθετώντας η Προσβαλλόμενη παράγοντες (και συγκεκριμένα την ΟΜΤΕ και την ΜΧΕ) 

προσδιορισμού της Χρέωσης Προμήθειας (συντελεστή επί του οποίου θα στηρίξει ο 

οικονομικός φορέας την οικονομική προσφορά του), οι οποίοι παράγοντες δεν υφίστανται ούτε 

κατά τον χρόνο δημοσίευσης της Διακήρυξης ούτε κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών θέτει εν αμφιβόλω την ορθολογική χρήση των οικονομικών πόρων της 

αναθέτουσας που διατίθενται για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών της.  
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Υπό άλλη σκοπιά, παραβιάζεται κατ’ αυτό τον τρόπο η αρχή της οικονομικότητας, ως πτυχή 

της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία επιτάσσει οι πόροι που 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δημοσίων αναγκών να είναι αμιγώς οι δυνατώς 

αναγκαίοι, υπό το φως της αρχής της αποδοτικότητας που απαιτεί την επίτευξη της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής όσον αφορά στο υπό προμήθεια υλικό. 

 

Πέραν των ανωτέρω, ακόμα κι αν  ήθελε κριθεί ότι ορθώς η αναθέτουσα κάνει χρήση των ως 

άνω παραγόντων (ΟΜΤΕ και ΜΧΕ) από τους οποίους προκύπτει η Χρέωση Προμήθειας, 

προκειμένου να συγκρίνει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, καθορίζοντας τις 

τιμές αυτών (των ΟΜΤΕ και ΜΧΕ) σύμφωνα με την ετήσια δημοπρασία της ΔΕΠΑ Νο. 006 για 

ποσότητες Φυσικού Αερίου για το 1ο τρίμηνο του 2020, σε κάθε περίπτωση τίθεται ζήτημα 

νομιμότητας του όρου της προσβαλλόμενης βάσει του οποίου “Το συμβατικό τίμημα ήτοι η 

μηνιαία τιμολόγηση θα προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου όπως αναφέρεται παρακάτω: 

Συμβατικό Τίμημα:Χρέωση της Προμήθειας (ΧΠ)*Ποσότητα Κατανάλωσης (Q)+Χρέωση 

Μεταφοράς *Ποσότητα Κατανάλωσης (Q)+Χρέωση Διανομής (ΧΔ)”.  

Και τούτο διότι, η αναθέτουσα θα εφαρμόζει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης για την 

μηνιαία τιμολόγηση τον ανωτέρω μαθηματικό τύπο, ο οποίος περιλαμβάνει παράγοντες 

(ΟΜΤΕ και ΜΧΕ) που δεν θα υφίστανται κατά τον χρόνο εκείνο. Συνεπώς, καθίσταται σαφές 

ότι η προσβαλλόμενη πάσχει και κατά τούτο, θέτοντας εν αμφιβόλω, μεταξύ άλλων, και την 

εκτέλεση της οικείας σύμβασης/συμβάσεων.  

 

Συνεπώς, κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και της αρχής της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης εκδόθηκε η προσβαλλόμενη και κατά τούτο, δέον όπως ακυρωθεί.  

 

 

2ος Λόγος 

Σύμφωνα με τον όρο 6.2 «Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών», «...Κατά 

την διαδικασία παραλαβής του φυσικού αερίου θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 

ο ανάδοχος. Ο ποσοτικός έλεγχος γίνεται με την καταμέτρηση των μετρητών του φορέα από τις 
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αρμόδιες υπηρεσίες του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης ...Ο ποιοτικός έλεγχος 

θα γίνεται με την προσκόμιση από τον ανάδοχο βεβαίωσης/πιστοποίησης του παραληφθέντος 

φυσικού αερίου εφόσον ζητηθεί. Η επιτροπή παραλαβής μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 

συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό –παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – 

απόρριψης των υλικών)...Υλικά που απορρίφθηκαν ... παραπέμπονται για επανεξέταση...εάν ο 

τελευταίος (ανάδοχος) διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από τις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση...». 

 

Περαιτέρω δε κατά τα οριζόμενα στον όρο 6.3 «σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης 

ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών...μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης...Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει 

τα υλικά που απορρίφθηκαν ...κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις...».  

 

Ο ως άνω όρος περί διενέργειας ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εκ μέρους της αναθέτουσας 

αρχής στο Φυσικό Αέριο αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 

(ΦΕΚ Β’ 788/2018, ως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β’ 2840/20) και ειδικότερα, στο Παράρτημα Ι 

αυτού, όπου ρητώς ορίζονται οι ποιοτικές προδιαγραφές του Φυσικού Αερίου που 

μεταφέρεται μέσω του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και παραλαμβάνεται από ένα 

Σημείο Παράδοσης του Τελικού Πελάτη. Η ποιότητα του Φυσικού Αερίου αποτελεί 

αντικείμενο ελέγχου βάσει του ανωτέρω Κώδικα μόνον του Διαχειριστή ΕΣΦΑ, ο οποίος εκ 

του νόμου υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να διαπιστώσει εάν 

πληρούνται οι Συνθήκες Παράδοσης του Φυσικού Αερίου.  

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού 

Αερίου (Β’ 1507/2018) «1. Το Φυσικό Αέριο που παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου, μεταφέρεται 

μέσω του Δικτύου Διανομής και παραλαμβάνεται από Σημείο Παράδοσης, πληροί τις 

Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.   2. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για 

την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και έχει την ευθύνη για τη 
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συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο ότι το επίπεδο της οσμής είναι εντός των ορίων 

που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο...», ενώ περαιτέρω, κατά τον ανωτέρω Κώδικα, 

αποκλειστικώς αρμόδιος για την καταγραφή των ενδείξεων μετρητών Φυσικού Αερίου 

(ποσοτικός έλεγχος) είναι ο εκάστοτε Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.  

 

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ρητώς ότι ο εκάστοτε Προμηθευτής Φυσικού Αερίου (εν 

προκειμένω, η Προσφεύγουσα) εκ του νόμου στερείται οιασδήποτε αρμοδιότητας περί 

ποιοτικού ελέγχου του Φυσικού Αερίου. Και τούτο, βεβαίως, είναι εύλογο, υπό την έννοια ότι, 

ο νομοθέτης έχει επιφορτίσει με την εν λόγω αρμοδιότητα  αποκλειστικά τον Διαχειριστή του 

ΕΣΦΑ, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.  Ομοίως, στερείται οιασδήποτε αρμοδιότητας περί 

ποσοτικού ελέγχου η αναθέτουσα αρχή μέσω των επιτροπών της, καθόσον η συγκεκριμένη 

αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.  

  

Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι, αντίκειται στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, τόσο η 

διενέργεια ποιοτικού ελέγχου επί του Φυσικού Αερίου εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής 

της αναθέτουσας, όσο και η επιβολή της υποχρέωσης προσκόμισης από τον ανάδοχο- 

προμηθευτή βεβαίωσης, με την οποία θα πιστοποιείται η σύνθεση του παραληφθέντος 

Φυσικού Αερίου. Ομοίως, αντίθετος στο ως άνω πλαίσιο είναι και όρος περί διενέργειας 

ποσοτικού ελέγχου μέσω καταμέτρησης των μετρητών του φορέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.   

Προς επιρρώση του ανωτέρω ισχυρισμού μας παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ. 465/2019 

απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία κρίθηκε ακριβώς το ίδιο ως άνω σφάλμα παρόμοιας 

Διακήρυξης περί προμήθειας Φυσικού Αερίου του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη. 

 

Συνεπώς, δοθέντος ότι, αφενός, η Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής ουδεμία 

αρμοδιότητα έχει ως προς τον ποιοτικό έλεγχο του Φυσικού Αερίου και αφετέρου, δε νοείται 

εκ του νόμου χορήγηση από τον προμηθευτή-ανάδοχο βεβαίωση περί πιστοποίησης της 

σύνθεσης του Φυσικού Αερίου, ούτε και διενέργεια ποσοτικού ελέγχου από όργανα της ίδιας 

της αναθέτουσας με καταμέτρηση των ενδείξεων των μετρητών, δέον όπως ακυρωθεί η 

προσβαλλόμενη κατά τούτο. 
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Τέλος, ως λογική συνέπεια των ανωτέρω, δεν νοείται απόρριψη ή αντικατάσταση του 

παραληφθέντος Φυσικού Αερίου κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 6.3 της Διακήρυξης, 

καθόσον το Φυσικό Αέριο διακινείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και αποτελεί 

για την Ελλάδα απολύτως εισαγόμενο προιόν. Εισάγεται δε από τρία σημεία στη Χώρα και 

συγκεκριμένα, από τους Κήπους Έβρου (τουρκικό Φυσικό Αέριο), το Σιδηρόκαστρο Σερρών 

(ρωσικό Φυσικό Αέριο) και την Αγ. Τριάδα Αττικής – Ρεβυθούσα (LNG – αλγερικό Φυσικό 

Αέριο). Οι χονδρέμποροι – εισαγωγείς του Φυσικού Αερίου (βλ. ΔΕΠΑ κύριος εισαγωγέας και 

Promitheus Gas συμπληρωματικά) συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας αερίου με τις ως άνω 

χώρες (Τουρκία-Ρωσία-Αλγερία), ώστε να εξασφαλιστεί ο μακροχρόνιος εφοδιασμός της 

ελληνικής αγοράς με Φυσικό Αέριο. Σημειώνεται δε ότι, το Φυσικό Αέριο αφ’ ής στιγμής 

εγχέεται στο Εθνικό Σύστημα (ήτοι, κατά την εισαγωγή του στη Χώρα) δεν διακρίνεται σε 

Φυσικό Αέριο προερχόμενο από τη Ρωσία, την Τουρκία και την Αλγερία, αλλά, ενώνεται, 

δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο κατ’ αρχάς ελέγχεται ως προς τις ποιοτικές 

προδιαγραφές του από τον  Διαχειριστή ΕΣΦΑ (κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης 

ΕΣΦΑ) και με το οποίο, εν συνεχεία, προμηθεύει ο εκάστοτε Προμηθευτής τους πελάτες του. 

Επομένως, ουδεμία αρμοδιότητα επιφυλλάσει ο κανονιστικός νομοθέτης σε όργανα της 

αναθέτουσας αρχής αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου επί της ποιότητας και ποσότητας 

Φυσικού Αερίου που εν συνεχεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη αυτού από την 

αναθέτουσα αρχή ή σε αίτημα προς τον ανάδοχο – προμηθευτή με σκοπό την αντικατάστασή 

του (του Φυσικού Αερίου).  

Επομένως, και ως προς τούτο, δέον όπως ακυρωθεί η προσβαλλόμενη.  
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
 
Με την παρούσα Προδικαστική Προσφυγή ζητείται η ακύρωση της προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. 

1732/2020 (και με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104900) Διακήρυξης του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης, με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου για τους λόγους 

που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.  

Περαιτέρω, ζητείται η λήψη προσωρινών μέτρων δυνάμει του άρθρου 366 του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα κατωτέρω στο κεφάλαιο 12 της παρούσης. 
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Με την παρούσα Προσφυγή ζητείται έτι περαιτέρω η λήψη προσωρινών μέτρων κατ’ άρθρο 

366 του ν. 4412/2016 για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους: 
 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 366 του ν. 4412/2016, η ΑΕΠΠ δύναται να εκδώσει πράξη 

αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου 

αποφανθεί επί της προδικαστικής προσφυγής. Για τη λήψη προσωρινής προστασίας απαιτείται 

α) η παραδεκτή άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, β) η ύπαρξη βλάβης του 

προσφεύγοντος, γ) η πιθανολόγηση της βασιμότητας, έστω και ενός εκ των προβαλλομένων 

λόγων της προσφυγής και δ) από τη στάθμιση των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών 

καθώς και του δημοσίου συμφέροντος να μην προκύπτει ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες 

από τη χορήγηση της προσωρινής προστασίας είναι περισσότερες από τα οφέλη. 

 
Εν προκειμένω, η προσφεύγουσα έχει άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της παρούσας 

διότι λόγω του αντικειμένου της δραστηριότητάς της, ήτοι της άσκησης αποκλειστικώς της 

δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο 

ν. 4001/2011, δηλώνει ρητώς δια της παρούσης ότι προτίθεται να λάβει μέρος στον επίμαχο 

προκηρυχθέντα διαγωνισμό του του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 

Ωστόσο, η απαίτηση της Αναθέτουσας περί υποβολής οικονομικής προσφοράς  εκ μέρους των 

συμμετεχόντων με χρήση των συντελεστών ΟΜΤΕ (Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης) και 

ΜΧΕ (Μοναδιαία Χρέωση Ευελιξίας) της ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο. 006 τρίτου τριμήνου 

2020) παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας δεδομένου ότι οι εν λόγω συντελεστές δεν 

υφίσταται πλέον, υπό την έννοια, ως αναλυτικώς αναφέρθηκε ανωτέρω στον οικείο λόγο 

ακύρωσης, από τη σχετική διάταξη νόμου (ά. 125 ν. 4549/2018) έπαυσε η υποχρέωση 

εφαρμογής προγράμματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών προς διάθεση του Φυσικού Αερίου 

(ίσχυε μέχρι την 31.12.2020), η Επιτροπή Ανταγωνισμού δε με πρόσφατη απόφασή της (αρ. 

723/2020) έκρινε ότι παύει πλέον η υποχρέωση της ΔΕΠΑ περί εφαρμογής προγράμματος 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών και ως εκ τούτου, η διάθεση Φυσικού Αερίου σε 

ενδιαφερόμενους αγοραστές θα γίνεται με ανταγωνιστικούς όρους προμήθειας μέσω 
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διμερών συμβάσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης. Επομένως, αλλάζει άρδην ο τρόπος 

υπολογισμού και καθορισμού των διαφόρων χρεώσεων Φυσικού Αερίου, μεταξύ αυτών και της 

Χρέωσης Προμήθειας που εν προκειμένω αποτελεί τον επίμαχο συντελεστή προσδιορισμού της 

οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων. Ταυτόχρονα, τίθεται ζήτημα αδυναμίας σύνταξης 

εφαρμόσιμης οικονομικής προσφοράς υπό την έννοια ότι οι υποψήφιοι καλούνται να 

εφαρμόσουν σύμβαση επί τη βάσει οικονομικών στοιχείων που δεν ισχύουν και δεν θα 

ισχύουν. Επομένως, η υιοθέτηση, εκ μέρους της αναθέτουσας, όρου που παραπέμπει σε 

συντελεστές που καθορίζουν την Χρέωση Προμήθειας και οι οποίοι δεν υφίστανται όχι μόνον 

θέτουν ζητήματα νομιμότητας της Προσβαλλόμενης αυτής καθαυτής κατά τον χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών αλλά, περαιτέρω, θέτουν ζητήματα αδυναμίας εκτέλεσης της 

σύμβασης/ των συμβάσεων, δεδομένου ότι, ως ορίζεται στη Διακήρυξη, η μηνιαία 

τιμολόγηση θα γίνεται βάσει μαθηματικού τύπου που περιλαμβάνει ανύπαρκτους 

συντελεστές κατά τον επίμαχο χρόνο της εκτέλεσης της σύμβασης.   

 

Από την άποψη δε της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης τίθεται 

ζήτημα παραβίασης αυτής, υπό την έννοια ότι η αναθέτουσα θέτει εν αμφιβόλω την 

ορθολογική χρήση των οικονομικών πόρων της μη λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υποχρεώνοντας τους υποψηφίους να εφαρμόσουν μη 

ισχύον πλαίσιο για την σύνταξη των οικονομικών προσφορών τους και ενώ ήδη κατά το χρόνο 

δημοσίευσης της προσβαλλόμενης είχε παρέλθει η καταληκτική προθεσμία του ν. 4549/18 

αφενός και είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 723/20 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού αφετέρου.  

 

Περαιτέρω, οι όροι της Προσβαλλόμενης (6.2 και 6.3) αναφορικά με  τη διενέργεια ποιοτικού 

και ποσοτικού ελέγχου από όργανα της αναθέτουσας, την προσκόμιση από τον προμηθευτή 

βεβαίωσης ποιότητας του παραδοθέντος Φυσικού Αερίου, και τη δυνατότητα απόρριψης ή/και 

αντικατάστασης του παραληφθέντος Φυσικού Αερίου, ως αναλύονται ανωτέρω στους οικείους 

λόγους ακύρωσης, παραβιάζουν την αρχή της νομιμότητας καθόσον η διενέργεια ποιοτικού 

ελέγχου του Φυσικού Αερίου από την Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας, αντίκεινται 

στα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, βάσει του οποίου, ο μόνος εκ του νόμου 
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αρμόδιος προς ποιοτικό έλεγχο του Φυσικού Αερίου είναι ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ και συνεπώς, 

ούτε η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να προβεί σε έναν τέτοιο έλεγχο, αλλά ούτε και ο 

προμηθευτής δύναται να παράσχει μια Βεβαίωση ποιότητας, ως απαιτείται από τη 

Διακήρυξη. Επιπλέον δε ομοίως στερείται αρμοδιότητας περί καταμέτρησης των ενδείξεων 

μετρητών Φυσικού Αερίου η αναθέτουσα δεδομένου ότι εκ του νόμου η εν λόγω 

αρμοδιότητα επιφυλλάσσεται αποκλειστικώς για τον οικείο Διαχειριστή του Δικτύου 

Διανομής Φυσικού Αερίου.  

Η απαίτηση υποβολής Βεβαίωσης Ποιότητας από τον προμηθευτή, μετά βεβαιότητος, θα 

προκαλέσει ουσιώδη προβλήματα  κατά την εκτέλεση της οικείας σύμβασης, καθόσον εκ του 

νόμου ο προμηθευτής δεν είναι αρμόδιος για τη χορήγηση μιας τέτοιας Βεβαίωσης, κατά τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στον 2ο Λόγο της παρούσης, ενώ, επιπροσθέτως και συναφώς με 

την ως άνω αιτίαση, οι ποιοτικές προδιαγραφές του Φυσικού Αερίου προσδιορίζονται στον 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, απ΄ όπου ρητώς προκύπτει ότι ουδείς άλλος δύναται να προβεί σε 

ποιοτικό έλεγχο του Φυσικού Αερίου πέραν του Διαχειριστή. Συνεπώς, δοθέντων των εν λόγω 

σφαλμάτων της Προσβαλλόμενης δημιουργείται μια τετελεσμένη κατάσταση, μη 

επανορθώσιμη, η οποία έγκειται στην κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Κατ΄επέκταση, εν προκειμένω, τίθεται ζήτημα προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος, το οποίο επιτάσσει την τήρηση της νομιμότητας κατά τη διενέργεια των 

δημοσίων διαγωνισμών.  

 

Άλλωστε, από τη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών,  καθώς 

και της λήψης υπόψη του δημοσίου συμφέροντος,  προκύπτει ότι, εν προκειμένω, ουδόλως 

επέρχονται αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση προσωρινής προστασίας. Αντιθέτως, 

διασφαλίζεται η νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αρχή της.  

 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, δημιουργείται μια τετελεσμένη κατάσταση εις βάρος της 

Προσφεύγουσας, δυσχερώς επανορθώσιμη, αφού η μη προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης 

οδηγεί με βεβαιότητα στην μη πλήρωση των όρων της Διακήρυξης.  

Κατ’ επέκταση, δημιουργούνται εκ της γενέσεως του διαγωνισμού ζητήματα ως προς τη 

νομιμότητα αυτού.  
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Συνεπώς, προδιαγράφεται άμεσα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ήτοι η μη δυνατότητα 

συμμετοχής της Εταιρείας μας στη διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα, η ως άνω τετελεσμένη 

κατάσταση δυσχερώς μπορεί να ανατραπεί (π.χ. άνοιγμα οικονομικών προσφορών ενόσω 

αμφισβητείται η ίδια η Διακήρυξη) και η βλάβη της Προσφεύγουσας καθίσταται δεδομένη.  

 

Συνεπώς, η ορθότητα και η νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αρχή της, 

εφόσον εντοπισθούν σφάλματα στην Διακήρυξη, επιτάσσουν την αναστολή της εν λόγω 

διαγωνιστικής διαδικασίας για λόγους προστασίας τόσο του ενδιαφερόμενου οικονομικού 

φορέα, αλλά κυρίως για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, υπό τις πτυχές του 

ως αναλύθηκαν παραπάνω.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη δε, ότι ουδεμία ζημία επέρχεται στην αναθέτουσα από την αναστολή της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, με τη λήψη εκ μέρους της ΑΕΠΠ προσωρινών μέτρων 

διασφαλίζεται η νομιμότητα αυτής εκ της γενέσεώς της, δεδομένου ότι δεν θα συνεχιστεί η 

πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας επί τη βάσει μιας εσφαλμένης, μη νόμιμης Διακήρυξης 

μέχρι να αποφανθεί η ΑΕΠΠ επί της υπό κρίση προσφυγής. 

 

Κατά συνέπεια, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε συνδυασμό με τη στάθμιση των 

συμφερόντων των μερών και την δεδομένη ζημία της Προσφεύγουσας επιβάλλουν την 

αναστολή της προόδου του διαγωνισμού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι συντρέχουν όλες οι εκ του νόμου απαιτούμενες 

προυποθέσεις για χορήγηση προσωρινής προστασίας, η οποία συνίσταται στην αναστολή της 

προόδου αυτής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης προσφυγής.  
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(13) ΔΗΛΩΣΗ 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα 
Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά. 
 
 
 
 
__________________________________                                    _____21/01/2021______ 
 
Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου                                                         Ημερομηνία 
 
 
 
 
     Ονοματεπώνυμο ____FEDERICO REGOLA_______ 
 
     (Κεφαλαία) 
 
 
 
 
     Ιδιότητα _____ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_______ 
 
 
 
 
 

Σφραγίδα 
 

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Απόφαση επί του αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση 

της υπ’ αριθ. 3 Δέσμευσης που έχει αναλάβει η εταιρεία, δυνάμει της υπ' αριθ. 

551/VII/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016 και 651/2017 

Αποφάσεων της. 

 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») συνεδρίασε στις 21 

Δεκεμβρίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, κατά το άρθρο 25 παρ. 6 του Ν. 

3959/2011, το αίτημα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση της υπ’ αριθ. 3 

Δέσμευσης που έχει αναλάβει η εταιρεία, δυνάμει της υπ' αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης 

της ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 

618/2015, 631/2016 και 651/2017 Αποφάσεων της.  

Κατόπιν της Συνεδρίασης της ΕΑ, της διαλογικής συζήτησης που επακολούθησε αυτής 

μεταξύ των μελών της και της θετικής γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) 

επί του αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., η Επιτροπή, με την υπ’ αριθ. 723/2020 

Απόφαση της, σε Ολομέλεια, ομόφωνα, αποφάσισε:   

1. Διαπιστώνει ότι έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία 

βασίστηκε η υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφαση της ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 3 Δέσμευση της ΔΕΠΑ και 



2. Κάνει δεκτό το αίτημα της ΔΕΠΑ περί απαλλαγής της από την υποχρέωση 

εφαρμογής προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, κατά τα οριζόμενα και στην υπ’ αριθ. 631/2016 

Απόφαση της ΕΑ.  





e-Παράβολο
αυτόματης δέσμευσης *

Για χρήση από το Φορέα

Κωδικός Παραβόλου

Κατηγορία Παραβόλου

Τύπος Παραβόλου

Ποσό (€)

Α.Φ.Μ.

Επώνυμο/Επωνυμία

Όνομα/Διεύθυνση

Μητρώνυμο

Ημ.Γέννησης

Πρόσθετα
Στοιχεία

emailΚατάσταση

364504575951   0322   0040

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)

[ 0100 ] 0,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)

Φορέας

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Amount (€)

Tax Reg. Number

364504575951   0322   0040

Administrative Fee
Category

Public Authority

Administrative Fee Code

Administrative Fee
Type

Status

Moth. Name

First Name/Address

email

Last Name/Company

Additional
Info

Date of Birth

4.510,00 Ευρώ

997998048

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

null

accounting@zenith.grΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ

Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/16)

[ 0100 ] 0,5% της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (από 600-15.000 ευρώ)

4.510,00 Euro

997998048

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

null

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ accounting@zenith.gr

For Official Use

Πατρώνυμο

Father's Name

ΚατάστασηΚατάσταση Επιστροφής

Refund Status

* Το παρόν παράβολο έχει δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή του.

* Current administrative fee has been automatically reserved after it's payment.

Το παρόν αντίγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του
αρθ. 5 παρ. 4 ΠΔ 39/16

Επισήμανση



Internet Banking

Πληρωμή e-Παράβολο (μόνο πληρωμή)

Σελίδα 1 από 1 Ημ/νία Εκτύπωσης 21/1/2021 3:33:29 μμ

Τμήμα 1 : 364504575
Τμήμα 2 : 95103220040
Τμήμα 3 : 00000451000
Λογαριασμός Χρέωσης : GR9701102100000021047165820
Ποσό : 4.510,00 EUR
Προμήθεια : 0,00 EUR
Συνολικό ποσό πληρωμής : 4.510,00 EUR
Αριθμός συναλλαγής : 90510700102154323421
Χρονοσφραγίδα Συναλλαγής : 21/01/2021 03:05:23 μμ
BIC Τράπεζας Εξυπηρέτησης Οργανισμού : BNGRGRAA
Eπωνυμία Τράπεζας Εξυπηρέτησης Οργανισμού : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Τηλέφωνο: 2310370100
Fax: 2310370114
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 07/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 1363048.1960399 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Πιστοποιούµε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισµένα και τηρούµενα δυνάµει των διατάξεων του N.4548/2018  ως και του
ν.4635/19 ως  ισχύουν,  καθώς και  των  κατ’  εξουσιοδότηση των  νόμων αυτών  εκδοθεισών  υπουργικών  αποφάσεων,  στην
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας στοιχεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,    ΖΕΝΙΘ GAS &
LIGHT,  που εδρεύει  στο  Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και  είναι  καταχωρισμένη  στο Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο με  αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ.
141002104000, ότι:

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας είναι η εξής:

MAURO MARCO FANFONI του Maurizio Fanfoni, ως Πρόεδρος

FEDERICO REGOLA  του Giuseppe Regola, ως Διευθύνων Σύμβουλος

PIETRO GALIZZI  του  Giovanni Galizzi, ως Μέλος

FLAVIA CAVALLO  του  Ciro Cavallo, ως Μέλος

LAURA LAMPERTICO  του  Battista Lampertico, ως Μέλος

Η εκπροσώπηση περιγράφεται αναλυτικά στις συνημμένες ανακοινώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλειστικά για δική της νόμιμη χρήση.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΘΕΣ/

ΝΙΚΗΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form 

Ε.Β.Ε.Θ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
ILIANA GKOGKOU
2021.01.07 15:12:22 EET

https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΑΕΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT και αριθμό ΓΕΜΗ 141002104000. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ανακοινώνει ότι: 

 
Στις  30/07/2019  καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης  (Κ.Α.Κ) 
1805436 το από 25/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΑΕΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT και αριθμό ΓΕΜΗ 141002104000 σύμφωνα με το οποίο 
ανατέθηκαν οι ακόλουθες αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Federico Regola, για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, αντικαθιστώντας εξ ολοκλήρου τις αρμοδιότητες που καθορίστηκαν και ανατέθηκαν δυνάμει της 
αριθ. 20/23-7-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:  
 
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις σχέσεις της με τις αρμόδιες δημόσιες , κεντρικές, 
περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες υπερεθνικές και διεθνείς, 
κρατικές, φορολογικές και άλλες αρχές. Μπορεί, επίσης, να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συναλλαγές της με 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώπιον δικαστικών, 
διοικητικών, και φορολογικών αρχών, έχοντας ρητά το δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλλει κάθε είδους 
δηλώσεις, αιτήματα και έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν, όπως επίσης αιτήσεις, παραιτήσεις, αγωγές και 
αντιρρήσεις. Να εκτελεί , στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε είδους νομική πράξη σχετιζόμενη με 
τον εταιρικό σκοπό, με εξαίρεση εκείνες που βάσει νόμου ή καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
μπορεί να εκτελεί κάθε πράξη που απαιτείται  για την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 

Θεσσαλονίκη, 30/07/2019 
                         Αριθ. Πρωτ.: 1608318 

Ταχ. Δ/νση:                 :             Τσιμισκή 29  
Ταχ. Κώδικας:  54624  
Πληροφορίες:                 : Ζ. Αναστασιάδου  
Τηλέφωνο:                 : 2310370140  
Fax: 2310370114  
E-Mail: z.anastasiadou@ebeth.gr  
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1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις των μετόχων ή σε ισοδύναμα όργανα 
εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, στη συνέλευση των μετόχων ή σε παρεμφερή όργανα ενώσεων, 
ακόμη και σε ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, ιδρύματα, επιτροπές και 
οργανισμούς που λειτουργούν χωρίς οικονομικό σκοπό, παρά μόνο για σκοπούς αλληλεγγύης, στους οποίους η 
Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη ή συμμετέχει και ασκεί όλα τα δικαιώματα που της αναλογούν ως μέλος, εταίρος ή 
αυτά που σε κάθε περίπτωση απορρέουν από την ιδιότητα της Εταιρείας ως μέλους στους εν λόγω φορείς ή τη 
συμμετοχή της Εταιρείας στη σύστασή τους, να αναθέτει  εξουσίες για τη συμμετοχή σε μεμονωμένες συνελεύσεις 
των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής, καθώς και στις συνελεύσεις των μετόχων ή σε ανάλογα 
όργανα των προαναφερθέντων φορέων, παρέχοντας τις σχετικές εντολές για την ψήφο. 
2. Να εκτελεί, με εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας.  Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.  
3. Να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμφωνίες-πλαίσιο και συμβάσεις που σχετίζονται με την προμήθεια 
αγαθών, εργασιών και υπηρεσιών. 
4. Να συνάπτει, με τις πλέον κατάλληλες ρήτρες, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας, να τροποποιεί, να 
εκχωρεί/μεταβιβάζει  και να λύει/καταγγέλλει συμβάσεις: 
- εμπορικής συνεργασίας και συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) 
- πρακτόρευσης 
- εργολαβίας 
- συνεργασίας και σύμπραξης 
- είσπραξης και χορήγησης προμηθειών από την Εταιρεία 
- αγοράς, πώλησης και παράδοσης αγαθών ή/και υπηρεσιών 
- παραχώρησης δικαιωμάτων πώλησης 
- αποθήκευσης υλικών 
- δημοσίευσης και εκτύπωσης 
- παραγωγής και παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων  
- εντολής 
- μίσθωσης  
- παροχής υπηρεσιών 
- παροχής πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €300.000 
(τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη και για διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τους 12 (δώδεκα) μήνες 
- αγοράς και προμήθειας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και υπηρεσιών που συνδέονται 
με την προμήθεια. Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €30.000.000 (τριάντα εκατομμυρίων ευρώ) 
για κάθε πράξη 
- μεταφοράς και αποστολής 
- μεταφοράς, αποθεματοποίησης (φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας) και υπηρεσιών που συνδέονται 
με τη μεταφορά ή την αποθεματοποίηση. Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €60.000.000 
(εξήντα εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη 
- απόκτησης διαφημιστικού χώρου και χρόνου. Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των 
€1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη. 
- σχετικά με τη μη γνωστοποίηση και την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων και των πληροφοριών 
που ανήκουν στην Εταιρεία ή/και σε τρίτους, και αφορούν τις δραστηριότητες που υπάγονται στην 
ευθύνη/αρμοδιότητά της 
- ασφάλισης και συνασφάλισης 
- σύστασης κοινοπραξίας και προσωρινής ένωσης επιχειρήσεων 
- αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και χρονομίσθωσης υλισμικού (hardware), λογισμικού, καθώς και 
πληροφοριακών συστημάτων  
- πρακτόρευσης απαιτήσεων (factoring) 
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- χρηματοδότησης δραστηριοτήτων αποκλειστικά με αντι-συμβαλλομένους την Eni Spa και τις θυγατρικές της 
μόνο όσον αφορά σε δανειακές συμβάσεις, και αν είναι απαραίτητο, μπορεί και να συμβάλλεται με διαφορετικά 
πρόσωπα (τρίτους) επίσης.  Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων 
ευρώ) για κάθε πράξη 
- ανοίγματος πιστωτικής γραμμής. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €15.000.000 
(δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη 
- διαπραγμάτευσης σε συνάλλαγμα αποκλειστικά με αντι-συμβαλλομένους την Eni Spa και τις θυγατρικές 
της, ή εφόσον είναι απαραίτητο, με διαφορετικά πρόσωπα (τρίτους) επίσης. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί 
μέχρι το όριο των €2.000.000 (δύο εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη 
- τρεχούμενου λογαριασμού 
- καταθετικού λογαριασμού, χρηματοδότησης με εκχώρηση τίτλων  
- και θυρίδων ασφαλείας, 
- για υπογραφή, αγοραπωλησία και ανταλλαγής χρηματοπιστωτικών μέσων 
- μεσεγγύησης, δουλείας, χρήσης, διαμονής, επιφάνειας και εμφύτευσης 
- αγοράς, πώλησης και ανταλλαγής κινητών περιουσιακών στοιχείων.   Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί 
μέχρι το όριο του €1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη 
- χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών περιουσιακών στοιχείων, που η Εταιρεία είναι μισθώτρια , με εξαίρεση 
των συμβάσεων που αφορούν την χρηματοδοτική μίσθωση εταιρειών και κλάδων εταιρειών.   Αυτή η εξουσία  
μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο του €1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη 
- αγοράς, πώλησης και ανταλλαγής ακίνητης περιουσίας, εξαιρουμένων των συμβάσεων που αφορούν την 
αγορά, πώληση και ανταλλαγή ακίνητης περιουσίας εταιρειών και κλάδων εταιρειών. Αυτή η εξουσία μπορεί να 
ασκηθεί μέχρι το όριο του €1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη 
- μίσθωσης και υπομίσθωσης ακίνητης περιουσίας, εξαιρουμένων των συμβάσεων που αφορούν τη μίσθωση 
και υπομίσθωση εταιρειών και κλάδων εταιρειών. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €2.000.000 
(δύο εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη 
- χρηματοδοτικής μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που η Εταιρεία είναι μισθώτρια, με εξαίρεση των 
συμβάσεων που αφορούν στην χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητης περιουσίας εταιρειών και κλάδων εταιρειών. 
Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο του €1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη 
- αγοράς, πώλησης και ανταλλαγής και μίσθωσης  εταιρειών  και κλάδων εταιρειών. Αυτή η εξουσία μπορεί 
να ασκηθεί μέχρι το όριο των €2.000.000 (δύο εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη 
- κάθε είδους, εκτός από συμβάσεις για την αγορά και πώληση δικτυακών ονομάτων χώρου (domain name), 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και λογισμικού που βασίζεται 
στην τεχνολογία, περιλαμβανομένων συμφωνιών εμπιστευτικότητας, υποαδειών, διακανονισμών ή/και συμφωνιών 
που αφορούν την τήρηση ή διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων. Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο 
των €2.000.000 (δύο εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη και για διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 20 (είκοσι) 
χρόνια 
- αγοράς και πώλησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και 
λογισμικών που βασίζονται στην τεχνολογία. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο του €1.000.000 (ενός 
εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη 
- αγοράς και  πώλησης εμπορικών σημάτων και άλλων εμπορικών γνωρισμάτων (trade dress) που δεν 
αποτελούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και λογισμικό 
βασισμένο στην τεχνολογία. Αυτή η εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €150.000 (εκατόν πενήντα 
χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη 
- αγοράς και μεταβίβασης δικτυακών ονομάτων χώρου (domain name). Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί 
μέχρι το όριο των €150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη 
- αγοράς και πώλησης δεδομένων και πληροφοριών 
- χορηγίας για διαφημιστικούς σκοπούς της εταιρείας. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των 
€100.000 (εκατό χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη 
- υπογραφής, αγοραπωλησίας  και ανταλλαγής χρηματοπιστωτικών μέσων, 
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5. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και διαδικασίες ανάθεσης για συμβάσεις έργου, υπηρεσιών ή προμήθειας 
αγαθών που αναθέτουν οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις του Κράτους, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλες υπερεθνικές και διεθνείς αρχές, εθνικοί,  περιφερειακοί και τοπικοί φορείς, ανεξάρτητες 
διοικητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών με ρυθμιστικά ή εποπτικά καθήκοντα, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες ή πρόσωπα, υποβάλλοντας προσφορές και υπογράφοντας όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων και, σε περίπτωση ανάθεσης, 
τις σχετικές συμβάσεις 
6. Να χορηγεί εκπτώσεις και επιδοτήσεις που αφορούν εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με τις πρακτικές της 
αγοράς 
7. Να υπογράφει παραγγελίες σε προμηθευτές, στο πλαίσιο ανοικτών (εν ισχύ) συμβάσεων που έχει προηγουμένως 
συνάψει η Εταιρεία 
8. Να υπογράφει αιτήματα για υποβολή προσφορών, καθώς και τα έγγραφα που συνδέονται με τις προσφορές 
αυτές, με σκοπό την επιλογή προμηθευτών 
9. Να αποδέχεται εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, συναλλαγματικές, τριτεγγυήσεις,  να απαιτεί, εφόσον είναι αναγκαίο, 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εγγυητών. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €35.000.000 
(τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη. 
10. Να παρέχει εξασφαλίσεις και άλλες προσωπικές εγγυήσεις  σε τρίτους προς το συμφέρον της Εταιρείας ή των 
θυγατρικών της ή προς το συμφέρον μη θυγατρικών συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών αυτής, υπό την προϋπόθεση 
ότι η εγγύηση είναι ανάλογη προς τη συμμετοχή. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €35.000.000 
(τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη. 
11. Να αιτείται από την Eni Spa ή από κατάλληλους μεσάζοντες, να παρέχει/ουν, ή να λαμβάνει/ουν και να 
παρέχει/ουν εξασφαλίσεις ή άλλες προσωπικές εγγυήσεις σε τρίτους, προς το συμφέρον της Εταιρείας ή των 
θυγατρικών ή  συνδεδεμένων των με αυτήν εταιρειών και επιχειρήσεων. Στην περίπτωση συνδεδεμένων εταιρειών, 
σε ποσό ανάλογο προς το ποσοστό συμμετοχής τους παρέχοντας κατάλληλη αντεγγύηση. Αυτή η εξουσία μπορεί να 
ασκηθεί μέχρι το όριο των €35.000.000 (τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη. 
12. Να ζητά από τη μητρική εταιρεία/μέτοχο να παρέχει προσωπικές εγγυήσεις σε τρίτους προς το συμφέρον της 
Εταιρείας ή των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών αυτής, στη τελευταία περίπτωση, ποσού ανάλογου με το 
ποσοστό συμμετοχής, εκδίδοντας την κατάλληλη αντίστοιχη αντεγγύηση. 
13. Να επιτρέπει την εγγραφή υποθηκών, εμπράγματων βαρών, ενεχύρων και άλλων εμπράγματων εγγυήσεων, να 
επιτρέπει την υποκατάσταση, μείωση, ακύρωση, επικουρική ευθύνη και οποιαδήποτε άλλη εγγραφή 
προσημειώσεων και υποθηκών στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας προς εξασφάλιση τρίτων σε εγγύηση των 
υποχρεώσεων της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να 
ασκηθεί μέχρι το όριο του €1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη. 
14. Να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, να αποδέχεται εμπράγματα βάρη, ενέχυρα και άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες,  να επιτρέπει την υποκατάσταση, μείωση, ακύρωση, επικουρική ευθύνη και οποιαδήποτε άλλη 
εγγραφή υποθήκης στα περιουσιακά στοιχεία τρίτων προς το συμφέρον της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των 
συνδεδεμένων  εταιρειών αυτής. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο του €1.000.000 (ενός 
εκατομμυρίου ευρώ) για κάθε πράξη. 
15. Να καταθέτει σε τράπεζες και ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, υπό καταπίστευση και διοίκηση, 
δημόσια και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά μέσα και τίτλους εν γένει, να τα αποσύρει εκδίδοντας εξοφλητικές 
αποδείξεις. 
16. Να συνάπτει, εκτελεί και να λαμβάνει καταθέσεις εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 
ενεχύρων, καθώς και καταθέσεων καταπίστευσης και διοίκησης, περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών 
μέσων και διαθεσίμων, να αίρει τα ανωτέρω εκδίδοντας εξοφλητικές αποδείξεις. 
17. Να εκδίδει εντολές προς πληρωμή για πελάτες σε σχέση με τον διακανονισμό εισπρακτέων απαιτήσεων που 
προέρχονται από παραγγελίες προμηθειών. 
18. Να εκδίδει και να εξασφαλίζει από άλλους την έκδοση χρεογράφων για εμπορεύματα, να τα αποδέχεται και να 
τα οπισθογραφεί χάριν μεταβίβασης, έκπτωσης και προκαταβολής, να ζητά την απόσβεσή τους στις περιπτώσεις 
που καλύπτονται από τους κανονισμούς,  να ζητά την έκδοση εγγράφων αντικατάστασης του τίτλου για όσες έχουν 
αποσβεστεί. 
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19. Να εκδίδει και να εξασφαλίζει από άλλους την έκδοση, καθώς και να αποδέχεται και οπισθογραφεί/μεταβιβάζει 
συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, εντολές προς πληρωμή, ταχυδρομικές επιταγές χάριν έκπτωσης, 
μεταβίβασης και  είσπραξης (συλλογής).  
20. Να απαιτεί, μεταβιβάζει και διακανονίζει εισπρακτέες απαιτήσεις ακόμη και στο πλαίσιο πτωχευτικών και 
προπτωχευτικών διαδικασιών αφερεγγυότητας, να εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις. 
21. Να παραιτείται εισπρακτέων απαιτήσεων. 
22. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε περίπτωση παρέμβασης σε πτωχευτικές και προπτωχευτικές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας, σε προσφυγές  και διαδικασίες έφεσης και απόρριψης υποχρεώσεων, να αξιώνει εισπρακτέες 
απαιτήσεις και να ψηφίζει ή/και να γνωμοδοτεί σε επιτροπές και όργανα που εμπλέκονται στις εν λόγω 
διαδικασίες. 
23. Να διενεργεί συναλλαγές στους τρεχούμενους λογαριασμούς της Εταιρείας, εντός των ορίων των πιστώσεων 
που έχουν χορηγηθεί. Οι πράξεις που συνεπάγονται την εκτέλεση συναλλαγών στους τρεχούμενους λογαριασμούς 
της Εταιρείας μπορούν να πραγματοποιηθούν για ένα ποσό που δεν θα ξεπερνά  τα  €30.000.000 (τριάντα 
εκατομμύρια ευρώ) για κάθε συναλλαγή. 
24. Να εισπράττει/παραλαμβάνει ποσά, ενεχυρόγραφα, γραμμάτια Δημοσίου, ταχυδρομικές εντολές πληρωμής, 
επιταγές κάθε είδους, καταθέσεις εγγυήσεων που εκδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα Δημόσια Ταμεία, 
καθώς και από οποιοδήποτε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, καθώς και να απαλλάσσει τους οφειλέτες από την 
ευθύνη, να εκδίδει εξοφλητικές αποδείξεις και αποδείξεις είσπραξης. 
25. Να υπογράφει και να παραλαμβάνει δηλώσεις συναλλάγματος σχετικά με τις τρέχουσες εμπορικές, μη 
εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, με ή χωρίς διακανονισμό, καθώς και συναλλαγές σχετικές με 
διακανονισμούς για την αποζημίωση υποχρεώσεων μεταξύ μόνιμων κατοίκων και μη κατοίκων, να υπογράφει και 
σφραγίζει τιμολόγια, πιστοποιητικά κίνησης, αιτήσεις και δηλώσεις που απαιτούνται για τις ενέργειες που 
περιγράφονται ανωτέρω. 
  
26. Να διενεργεί ενεργητικές και παθητικές  συναλλαγές εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης 
συναλλαγματικών και της παροχής εγγυήσεων  (με εμπράγματη ασφάλεια ή  με ενέχυρο).Από την εν λόγω εξουσία 
αποκλείονται λειτουργίες που περιλαμβάνουν την παροχή δανείων από την Εταιρεία σε τρίτα μέρη εκτός του 
Ομίλου Eni και τη χορήγηση εγγυήσεων προς όφελος τρίτων μερών και προς  το συμφέρον της Εταιρείας ή των 
εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, στην περίπτωση που το ποσό δεν αναλογεί στην υφιστάμενη κατοχή μετοχών. 
Στην περίπτωση που το εγγυώμενο ποσό δεν είναι ανάλογο προς τη  συμμετοχή ή/και οι δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνονται υπερβαίνουν τα 2.000.000 (δύο εκατομμύρια) για κάθε συναλλαγή ή το αντίστοιχο του 
προαναφερθέντος ποσού σε άλλο νόμισμα. 
27. Να διαχειρίζεται ασφαλιστικά και συνασφαλιστικά συμβόλαια, έχοντας την εξουσία να υπογράφει όλα τα 
σχετικά έγγραφα. 
28. Να καθορίζει και να διευθετεί, ακόμη και με συμβιβασμό και να εκκαθαρίζει ζημίες ή/και ατυχήματα. Αυτή η 
εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €300.000 (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη. 
29. Να υπογράφει συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
εγγράφων, με σκοπό ή αναφορικά με την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας/εταιρικής σχέσης με τρίτα μέρη. 
30. Να υπογράφει πράξεις ίδρυσης εταιριών. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο  των €2.000.000 (δύο 
εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε πράξη. 
31. Να υπογράφει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, μνημόνια αμοιβαίας κατανόησης, 
επιστολές πρόθεσης, καθώς και άλλες νομικές πράξεις, όπως κι αν αποκαλούνται, που αποτελούν τη βάση 
δυνητικών συναλλαγών αγοραπωλησίας, ανταλλαγής και μίσθωσης εταιρειών και επιχειρηματικών μονάδων, 
καθώς και απόκτησης και διάθεσης συμμετοχών, οι οποίες όμως δεν είναι δεσμευτικές έως  την οριστικοποίησή 
τους. 
Αυτές οι εξουσίες  μπορούν να ασκηθούν μέχρι το όριο των €2.000.000 (δύο εκατομμυρίων ευρώ) για κάθε 
μεμονωμένη πράξη και για διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 15 (δεκαπέντε) έτη, με την επιφύλαξη των λοιπών 
περιορισμένων που προαναφέρθηκαν. 
32. Να συνομολογεί, τροποποιεί και  καταγγέλλει ατομικές συμβάσεις εργασίας. 
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33. Να συνομολογεί, με τις πλέον κατάλληλες ρήτρες, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας, την τροποποίηση 
και καταγγελία συμφωνιών χρηματοδοτικής μίσθωσης προσωπικού. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το 
όριο των €500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη. 
34. Να υπογράφει όλες τις απαιτούμενες πράξεις και τα έγγραφα που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση και τον 
προσανατολισμό των ασκουμένων στην Εταιρεία και τους διοργανωτές της πρακτικής άσκησης 
35. Να συνομολογεί, τροποποιεί και καταγγέλλει, με εταιρείες που έχουν καταστατική έδρα ή λειτουργούν στο 
εξωτερικό, ακόμη και εκτός του ομίλου, συμφωνίες σχετικά με τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της εταιρείας που 
αποσπά εργαζόμενο και της εταιρείας που αποδέχεται τον αποσπασμένο εργαζόμενο, σε περίπτωση απόσπασης 
εργαζομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 
36. Να εγγράφει τους υπαλλήλους της εταιρείας σε μαθήματα, συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, διενεργώντας όλες τις απαραίτητες πράξεις, να τροποποιεί ή να ακυρώνει αυτές τις εγγραφές. Αυτή η 
εξουσία  μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €50.000 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη και για διάρκεια 
που δεν θα υπερβαίνει τους 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες. 
37. Να εγγράφει τους υπαλλήλους της εταιρείας σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς, ολοκληρώνοντας 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να τροποποιεί ή να ακυρώνει αυτές τις εγγραφές. Αυτό η εξουσία μπορεί να 
ασκηθεί μέχρι το όριο των €50.000 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη και για διάρκεια που δεν θα 
υπερβαίνει τους 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες. 
38. Να πραγματοποιεί δωρεές μέχρι το ποσό των €100.000 (εκατό χιλιάδων ευρώ). 
39. Να συμμετέχει εκπροσωπώντας την Εταιρεία στην εγκατάσταση ή/και εγγραφή της ίδιας της Εταιρείας σε (i) 
ενώσεις, ακόμη και χωρίς νομική προσωπικότητα, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (ii) ιδρύματα, 
(iii) επιτροπές και (iv) οργανισμούς που λειτουργούν χωρίς οικονομικό σκοπό, για λόγους αλληλεγγύης ή 
πολιτισμού, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις δαπανών μεμονωμένων ποσών μέχρι το ποσό των €500.000 
(πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ). 
40. Να συμμετέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας σε έργα ή ομάδες εργασίας και να αποσύρει τη 
συμμετοχή του από αυτά. Αυτή η εξουσία μπορεί να ασκηθεί μέχρι το όριο των €50.000 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) 
για κάθε πράξη. 
41. Συμβιβαστική επίλυση διαφορών   για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ακόμα καμία αίτηση, αγωγή ή έφεση  
ενώπιον δικαστικής αρχής ή αρχής διαιτησίας στην περίπτωση που (i) η Εταιρεία απαιτείται να αναλάβει ευθύνες 
με παραίτηση για ποσά που δεν ξεπερνούν τις 300.000 (τριακόσιες χιλιάδες) ανά μεμονωμένο συμβιβασμό, ή στην 
περίπτωση που (ii) το αντικείμενο της συμφωνίας συμβιβασμού περιλαμβάνει την ανάληψη δεσμεύσεων συνολικής 
αξίας κάτω του 1.000.000 (ενός εκατομμυρίου)  εξαιρουμένων των περιπτώσεων που  συμμορφώνονται με τη φύση 
και το είδος των αρμοδιοτήτων που αποδίδονται με το παρόν αναφορικά με συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων, ή 
στην περίπτωση που (iii) αφορά εργασιακές σχέσεις με τους υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίες  περιλαμβάνουν 
δεσμεύσεις κόστους ή υποχρεώσεις παραίτησης για την εταιρεία, για ποσό που δεν ξεπερνά το 1.000.000 (ένα 
εκατομμύριο) ανά μεμονωμένη συναλλαγή. 
42. Να υπογράφει, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμβιβασμούς, ρήτρες διαιτησίας και 
συμφωνίες για την επίλυση διαφορών που αφορούν την Εταιρεία, με διαιτητές, μέσω διαδικασιών διαιτησίας ad 
hoc και θεσμικής, και σύμφωνα με το νόμο ή το εφαρμοστέο σύστημα, να διορίζει και να ανακαλεί διαιτητές σε 
οποιαδήποτε διαφορά που επιλύεται σε διαιτησία, ad hoc ή θεσμική. 
 
43. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης για την 
επίλυση αστικών και εμπορικών και κάθε είδους διαφορών, όπως απαιτείται από την ισχύουσα  νομοθεσία του 
τόπου στον οποίο είναι διάδικος για οποιονδήποτε λόγο και ενώπιον των κάθε είδους τακτικών, ειδικών, αστικών, 
ποινικών, διοικητικών, διεθνών, εθνικών και περιφερειακών δικαστικών αρχών, περιλαμβανομένου του 
Συμβουλίου της Επικράτειας και του Άρειου Πάγου, ενώπιον διαιτητών ή/και φορέων/επιτροπών/οργανισμών 
συμφιλίωσης,  
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Του παρέχονται για το σκοπό αυτό, όλες οι αναγκαίες εξουσίες για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε κάθε στάδιο 
και βαθμό δικαιοδοσίας, με κάθε σχετική εξουσία, που περιλαμβάνει ρητά, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τις 
εξουσίες για τον ορισμό αντικαταστάτη, αποκλειστικά για μεμονωμένες αποφάσεις, από ειδικούς εκπροσώπους για 
την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται, να διορίζει και να ανακαλεί δικηγόρους και εμπειρογνώμονες, να 
διακανονίζει, μεσολαβεί και παραιτείται από διαφορές και αγωγές, να συμμετέχει σε ελεύθερες και επίσημες 
συνεντεύξεις και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση προβλεπόμενη από το νόμο, καθώς και να υποβάλει 
καταγγελίες και αιτήσεις στα γραφεία και τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη λήψη τέτοιων καταγγελιών, και 
να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής  σε ποινικές διαδικασίες στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το νόμο η 
εξουσία κατάθεσης καταγγελιών δεν μπορεί να εκχωρηθεί, εκτός από μεμονωμένες πράξεις, μέσω ειδικού 
πληρεξούσιου και σύμφωνα με το νόμο. 
44. Να χορηγεί, τροποποιεί και ανακαλεί αναθέσεις έργου για την λήψη τεχνικών συμβουλών τόσο για θέματα που 
επιλύονται δικαστικά όσο και σε θέματα που επιλύονται  εξωδικαστικά, μέχρι του ποσού των €300.000 (τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ) ανά μεμονωμένη ανάθεση. 
45. Να χορηγεί, τροποποιεί και ανακαλεί αναθέσεις έργου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε 
δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους και επαγγελματίες, ιδιώτες ή συνεργάτες, για την παροχή στην Εταιρεία 
εξωδικαστικής αρωγής, μέχρι του ποσού των €300.000 (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) ανά μεμονωμένη ανάθεση. 
46. Να χορηγεί, τροποποιεί και ανακαλεί αναθέσεις έργου με εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, 
σε δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους και επαγγελματίες, ιδιώτες ή συνεργάτες, για την παροχή στην Εταιρεία 
δικαστικής αρωγής, μέχρι του ποσού των €300.000 (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) ανά μεμονωμένη ανάθεση. 
47. Να διορίζει και να ανακαλεί συγκεκριμένα πρόσωπα ως πληρεξουσίους του για την άσκηση του συνόλου ή 
τμήματος των εξουσιών που του έχουν χορηγηθεί, χορηγώντας στους πληρεξουσίους του το δικαίωμα να διορίζουν 
και να ανακαλούν δικούς τους πληρεξούσιους, με εξαίρεση τις εξουσίες που αναφέρονται ως μη μεταβιβάσιμες. 
 
 
 

Με εντολή Προέδρου 
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας 

 
 

Χρ.  Φωτιάδου 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τους διακριτικούς τίτλους «ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και «ΖΕΝΙΘ GAS & 
LIGHT» και αριθμό ΓΕΜΗ 141002104000.  

Στις 30/12/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό 
Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2435562, το από 22/12/2020 Πρακτικό αριθ. 40 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τους διακριτικούς τίτλους «ΑΕΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και «ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT» και αριθμό ΓΕΜΗ 141002104000, από 
το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, κατόπιν της 
παραίτησης του Προέδρου κ. Alberto Maria Chiarini και της αντικατάστασής του από τον κ. 
Mauro Marco Fanfoni του Maurizio Fanfoni και της Clara Luisa Emma Fittà, για το υπόλοιπο της 
θητείας του, ως ακολούθως: 

1. MAURO MARCO FANFONI του Maurizio Fanfoni και της Clara Luisa Emma Fittà, Ιταλός 
υπήκοος, γεννηθείς στο Μιλάνο Ιταλίας την 11η .02.1971, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός 
Cervignano 16, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό 1563699ΑΑ, με ΑΦΜ 178300097 της 
ΔΟΥ Δράμας, Πρόεδρος  

2. FEDERICO REGOLA του Giuseppe Regola και της Bona Giovanna Fogliani, Ιταλός υπήκοος, 
γεννηθείς την 29η .04.1959 στο Μιλάνο Ιταλίας, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Viale Espinasse 
102, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό AΤ 4943209 και κάτοχος του ιταλικού 
διαβατηρίου με αριθμό ΥΒ3037449, με ΑΦΜ 160438140 της ΔΟΥ Βόλου, Διευθύνων Σύμβουλος 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Δ/νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624  Θεσσαλονίκη                                                              
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή 
Τηλέφωνο: 2310370140  
Fax: 2310370114 
e-mail:evi@ebeth.gr 

Θεσσαλονίκη,  30/12/2020 
Αριθ. Πρωτ.:  2301405 
 
 

 



                                      

3. FLAVIA CAVALLO του Ciro Cavallo και της Giulia Riccardi, Ιταλίδα υπήκοος, γεννηθείσα στη 
Νάπολη Ιταλίας την 18η .10.1965, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Piazza Ambrosoli 1, κάτοχος 
του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό AT5663631, με ΑΦΜ:171717576, της ΔΟΥ Δράμας, Μέλος  

4. LAURA LAMPERTICO του Battista Lampertico και της Clementina Maria Mariani, Ιταλίδα 
υπήκοος, γεννηθείσα στο Μιλάνο Ιταλίας την 21η .06.1965, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός 
Mario Borsa 69, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό AX7271805, με ΑΦΜ:171717590, 
της ΔΟΥ Δράμας, Μέλος  

5. PIETRO GALIZZI του Giovanni Galizzi και της Giuliana Vecchiotti Antaldi, Ιταλός υπήκοος, 
γεννηθείς στην Piacenza Ιταλίας την 24η .05.1967, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Carlo d' Adda 
9/A, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό AU1210551, με ΑΦΜ: 171717540, της ΔΟΥ 
Δράμας, Μέλος 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, και όπως αποφασίστηκε δυνάμει του από 
23.07.2018 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται είναι ο κ. Pietro Galizzi ενώ ως Γραμματέας του 
Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Εταιρείας κ. 
Κωνσταντίνος Καϊτελίδης. 
Το προαναφερθέν πρακτικό ΔΣ καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με αριθ. πρωτ. 1608318/30/07/2019 και 
Κ.Α.Κ. 1805436. 
 
 
Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-
2020). 
 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Χριστίνα Δερμεντζόγλου 
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