
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 2 της ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2178/2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σήμερα την  21-09-2021, στην Τανάγρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

α) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.», η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Μεσογείων Αρ. 2-4, ΑΦΜ: 094052358 Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ:000297501000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο  Δημήτριο 

Παπακώστα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και η οποία θα αναφέρεται για συντομία «ΕΑΒ»  

και 

β) Η εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ZeniΘ Gas & Light» η οποία 

εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό 26ης Οκτωβρίου, αρ.54-56,Τ.Κ.: 54627, Α.Φ.Μ: 

997998048, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κύριο  Fulvio 

Siotto, Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται για συντομία ως ο 

«Ανάδοχος»: 

 

Αφού έλαβαν υπόψη : 

1. την υπ’αρίθμ. 2178/31-07-2019 σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και ΕΑΒ 

2. την από 30-12-2020 με αριθμό 1 παράταση ισχύος της σύμβασης αυτής 

3. την υπ’αρίθμ. 723/21.12.2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού 

4. το υπ’ αριθμ. 0100-2021-09-317 Εισηγητικό έγγραφο του γραφείου Δ/ντος 

Συμβούλου  προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ και το σχετικό απόσπασμα του 

Πρακτικού της υπ’αρίθμ.1561/08-09-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΑΒ 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Α. την Τροποποίηση Νο 2 της σύμβασης 2178/2019 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 της 

σύμβασης αυτής, του άρθρου 4.5 της διακήρυξης 791/2018 και των διατάξεων του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, εξαιτίας των απρόβλεπτων περιστάσεων που προέκυψαν και δεν 

μπορούσαν να προβλεφθούν.  

ΑΔΑ: 6Ζ6Σ469Η1Γ-ΠΚΧ



Η Τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση των δεικτών AP & FPAuction με τον δείκτη TTF 

στον τύπο Χρέωσης  Προμήθειας. 

Ο τύπος « Χρέωση Προμήθειας (Π) = AP5 + FPAuction6 + Περιθώριο Κέρδους (Κ)2  » 

τροποποιείται ως εξής: 

Χρέωση Προμήθειας (Π) = ΤΤFm 1 + Περιθώριο Κέρδους (Κ)2 

όπου: 

1 TTFm για έναν Μήνα Αναφοράς Μ, ισούται με τον μέσο όρο των τιμών του προθεσμιακού 

προϊόντος του Μήνα Αναφοράς, όταν αυτός ο Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν Επόμενος 

Μήνας (“Front Month”). Ο μέσος όρος αυτός δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του προηγούμενου μήνα (Μ-1) από τον Μήνα Αναφοράς, στην μηνιαία έκθεση του ICIS 

“European Spot Gas Markets” στη στήλη “Heren Monthly Indices for TTF front month”. 

(Οι δείκτες Περιθώριο Κέρδους (Κ) και Χρέωση Μεταφοράς (M) παραμένουν σταθεροί, 

ήτοι Περιθώριο Κέρδους (Κ) = 0,002500€/kWh   και   Χρέωση Μεταφοράς (M) = 

0,004900€/kWh) 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αρίθμ.2178/2019 σύμβασης και της από 30-12-2020 

παράτασης ισχύος Νο 1 αυτής. 

Προς επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ αυτή σε τρία (3) όμοια 

αντίτυπα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο μέρος και ένα (1) για την αρμόδια Οικονομική 

Εφορία. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΕΑΒ ΑΕ 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                               

                Για τον Ανάδοχο 

         

          

             

              

 

FULVIO SIOTTO 

           ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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