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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε, με την υπ’ αρ. 1314/2018
απόφαση της ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία
«Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ», λόγω μεταβολής στη μετοχική
σύνθεση της εταιρείας, σε συνέχεια του μετασχηματισμού της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» (μερική διάσπαση του
κλάδου υποδομών).

2

Τροποποίηση της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε, με
την υπ’ αρ. 1319/2018 απόφαση της ΡΑΕ, στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ», λόγω μεταβολής στην επωνυμία και τη μετοχική σύνθεση
της εταιρείας, σε συνέχεια του μετασχηματισμού
της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» (μερική διάσπαση του κλάδου
υποδομών).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 785
(1)
Τροποποίηση της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε, με την υπ’ αρ. 1314/2018
απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία
«Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ», λόγω μεταβολής στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, σε συνέχεια του μετασχηματισμού της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» (μερική διάσπαση
του κλάδου υποδομών).
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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» (Α΄ 179), (εφεξής «ο
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νόμος»).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 178065/2018 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου»
(Β΄ 3430), (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»).
3. Την υπό στοιχεία Δ1/Γ/Φ7/11819/2000 (Β΄ 1086)
υπουργική απόφαση περί χορήγησης άδειας διανομής
φυσικού αερίου στην «Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.)
Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία».
4. Την υπό στοιχεία Δ1/Γ/Φ7/11818/2000 (Β΄ 1087)
υπουργική απόφαση περί χορήγησης άδειας διανομής
φυσικού αερίου στην «Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.)
Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία».
5. Την υπ’ αρ. 1314/2018 (Β΄ 5922) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη χορήγηση Άδειας
Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΕΔΑ ΘΕΣΣ» .
6. Την υπ’ αρ. 1315/2018 (Β΄ 5916) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη χορήγηση Άδειας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» .
7. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-301984/6.5.2021 (ΤΡ-02870)
έγγραφο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ (εφεξής η «Αιτούσα») για την
τροποποίηση της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου που
κατέχει λόγω της μεταβολής στη μετοχική της σύνθεση.
8. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ προέβη στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, του αιτήματος τροποποίησης, στις
24.09.2021 και δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού
Αδειών: «1. Η Άδεια τροποποιείται είτε αυτεπάγγελτα
από τη ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του κατόχου της. (…)
2. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση
τροποποίησης της Άδειας του στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Αλλαγή στην επωνυμία του κατόχου της Άδειας. β) Μεταβολή της νομικής μορφής ή μεταβολή στην εταιρική /
μετοχική σύνθεση του κατόχου της Άδειας. … γ)…». Συναφώς σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Αδειών: «1. Για την τροποποίηση της Άδειας κατόπιν αιτήμα-
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τος του κατόχου της, ο κάτοχος της υποβάλλει στη ΡΑΕ
αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομερώς την αιτούμενη
μεταβολή, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία έγγραφα και
στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημα του, καθώς και
απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 38 του νόμου. 2. Η ΡΑΕ δύναται
να καλέσει εγγράφως τον κάτοχο της Άδειας για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων. Αν η προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, η αίτηση απορρίπτεται. Κατά την αξιολόγηση
της αίτησης, η ΡΑΕ δύναται να ενεργοποιήσει κάποια από
τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος
Κανονισμού. 3. Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της περίληψη του αιτήματος τροποποίησης ή, σε περίπτωση
αυτεπάγγελτης τροποποίησης, την πρόθεση τροποποίησης και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας αυτής. Εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση, πρόσωπα
που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν
στη ΡΑΕ αντιρρήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα
έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δε
συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωση τους
στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν
σχετικά με την αίτηση του. Ο κάτοχος της Άδειας έχει
δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
των αντιρρήσεων να υποβάλει τις απόψεις του στη ΡΑΕ.
5. Η ΡΑΕ εξετάζει την αίτηση τροποποίησης ως προς το/
τα κριτήριο / κριτήρια αξιολόγησης που τυχόν επηρεάζονται από την προτεινόμενη μεταβολή, και δύναται να
εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. 6. Η απόφαση
της ΡΑΕ εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών
από τη δημοσιοποίηση της αίτησης στην ιστοσελίδα της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου. Η απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται στον αιτούντα (κάτοχο της Άδειας), αναρτάται στην ιστοσελίδα της
και καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών, το οποίο τηρεί
η ΡΑΕ».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 80 I του νόμου ως
ισχύει: «1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προβαίνει σε μερική διάσπαση
του κλάδου υποδομών και σε απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους
όρους του παρόντος και του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), εξαιρουμένων: (α) των διατάξεων του ν. 4601/2019 βάσει
των οποίων ευθύνονται οι επωφελούμενες εταιρίες για
υποχρεώσεις της διασπώμενης ή/και στην διασπώμενη για υποχρεώσεις των επωφελούμενων και (β) του
άρθρου 65 του ν. 4601/2019. Η μερική διάσπαση του
κλάδου υποδομών και η απόσχιση του κλάδου διεθνών
έργων, αντιστοίχως, διέπεται επίσης από τις διατάξεις
του ν. 4548/2018 (A΄ 104) και της παρ. 4 του άρθρου 5
και του ν. 2859/2000 (A΄ 248). Επίσης, η μερική διάσπαση
του κλάδου υποδομών διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) και η απόσχιση του
κλάδου διεθνών έργων διέπεται από τις διατάξεις των
παρ. 1 έως 5 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (A΄ 167).
Στη μερική διάσπαση του παρόντος άρθρου δεν έχει

Τεύχος B’ 5411/22.11.2021

εφαρμογή το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. 2. Για τους
σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος υποδομών
νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων υποδομών της
υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαμβάνονται οι
παρακάτω υπό (α) έως και (δ) αναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης
των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΕΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.Ε. - ΔΕΔΑ
Α.Ε.), β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των
Δικτύων Διανομής, γ) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει
στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε., δ) δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων
συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ,
εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της
ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων
στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB)
ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην
Αλεξανδρούπολη. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος διεθνών έργων νοείται … Η συμμετοχή
της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα εξής διεθνή έργα: (αα) …, (ββ)… και
(γγ) … . 4. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ
Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα
με το άρθρο 56 του ν. 4601/2019, μεταβιβάζει τον κλάδο υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη
εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 5. 6. Η ΔΕΠΑ
Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και
της απόσχισης σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος,
μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε
απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον
κλάδο εμπορίας, ήτοι το σύνολο των δραστηριοτήτων
προμήθειας και εμπορίας της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε.,
στις οποίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι υπό (α) έως
και (θ) αναφερόμενες δραστηριότητες: α …, β…, γ) …, δ)
… ε) … στ)… ζ) …, η) …, θ)… . 7. Το σχέδιο διάσπασης
καταρτίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 59 και την παρ. 2
του άρθρου 74 του ν. 4601/2019. 8. Για τους σκοπούς
της μερικής διάσπασης και της απόσχισης συντάσσονται
από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. λογιστικές καταστάσεις
κλάδου που περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών του
άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) που αφορούν, αντιστοίχως, τους κλάδους υποδομών και διεθνών έργων, και
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου
διάσπασης ως προς τον αντίστοιχο κλάδο. … 9 …10 …
11. Οι μεταβιβάσεις των κλάδων υποδομών και διεθνών
έργων, αντιστοίχως, διέπονται από τις εξής ειδικότερες
ρυθμίσεις: α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
κάθε κλάδου μεταβιβάζονται στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με
την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019.
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Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων
δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά,
συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της
συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας
στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του
ν. 4601/2019. β) …γ) … δ) … ε) Κάθε μορφής άδειες,
εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που
έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορούν
μεταβιβαζόμενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως
στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019 και κατά
παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια
ή δικαιώματα απαλλοτρίωσης υπέρ διασπώμενου κλάδου παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της
αντίστοιχης επωφελούμενης εταιρείας. στ) Εκκρεμείς
δίκες που αφορούν μεταβιβαζόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη επωφελούμενη
εταιρεία χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται
για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας. ζ)… η) Με
την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
με την οποία εγκρίνεται η μερική διάσπαση του κλάδου
υποδομών και η απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων,
τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της
ΔΕΠΑ Α.Ε., εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις
του παρόντος. θ) Η μερική διάσπαση και η απόσχιση
δεν μπορούν να κηρυχθούν άκυρες, χωρίς να θίγονται
ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης. ι) Η αρμοδιότητα
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον κλάδο υποδομών
μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ια) … ιβ) …
ιγ) … ιδ… ιε) … ιστ). Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (A΄ 167), όπως το εδάφιο
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 99
του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί
η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ Α.Ε. ιζ) … 12 …13».
Επειδή, ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 80Β του
νόμου ως ισχύει: «1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 1η Απριλίου 2017 στην Ελληνική
Επικράτεια είτε από την ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο
των αδειών διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των
διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) παραμένουν στην
αποκλειστική κυριότητα της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και,
μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. στην αποκλειστική κυριότητα της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
2 3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης
υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης
και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα
της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά περίπτωση».

69801

Επειδή, με την υπ’ αρ. 1314/2018 (Β΄ 5922) απόφαση
της ΡΑΕ χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΕΔΑ ΘΕΣΣ» Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου δυνάμει
των ειδικότερων διατάξεων των άρθρων 80Α-80Γ του
ν. 4001/2011. Σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων της εν
λόγω άδειας, μέτοχοι της προαναφερόμενης εταιρείας
ήταν κατά ποσοστό 51% η εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.)» και
κατά 49% η εταιρεία με την επωνυμία «ENI GAS E LUCE
SPA».
Επειδή, στη συνέχεια η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπέβαλε την υπό
στοιχεία ΡΑΕ Ι-301984/6.5.2021 (ΤΡ- 02870) Αίτηση για
την τροποποίηση της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου που κατέχει, λόγω της μεταβολής στη μετοχική της
σύνθεση. Με την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης
η Εταιρεία προσκόμισε την υπ’ αρ. 4579/30.4.2020 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
2125608, της υπ’ αρ. 6644/29.4.2020 πράξης μερικής
διάσπασης του Κλάδου Υποδομών ΔΕΠΑ, με σύσταση
νέας εταιρείας, ήτοι της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
Επειδή, από την υπ’ αρ. 4579/30.4.2020 ανακοίνωση
του Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε.», η οποία προήλθε από τη μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε. Υπό τα δεδομένα αυτά, και
λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω διατάξεις, διαπιστώνεται
ότι μέτοχος κατά ποσοστό 51% της Αιτούσας είναι πλέον
η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
Επειδή, η ΡΑΕ αξιολογεί την αίτηση τροποποίησης και
εφαρμόζει τη διαδικασία τροποποίησης βάσει των άρθρων 17 και 18 του Κανονισμού Αδειών.
Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αίτησης,
η υποβληθείσα αίτηση είναι τυπικά πλήρης.
Επειδή, με τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν επηρεάζονται τα γενικά και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 11 του Κανονισμού Αδειών, σύμφωνα με τα οποία
εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1314/2018 απόφαση της ΡΑΕ.
Επειδή, η εν λόγω τροποποίηση δεν εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων σύμφωνα
με το άρθρο 5 του ν. 3959/2011.
Επειδή, δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της εν λόγω
Αίτησης.
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, η οποία χορηγήθηκε, με την υπ’ αρ. 1314/2018 απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ»,
ως προς τη μετοχική σύνθεση, σύμφωνα τον ακόλουθο
Πίνακα Στοιχείων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Στοιχεία Κατόχου Άδειας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ AΝΩΝΥΜΗ
EΤΑΙΡΕΙΑ
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Μετοχική Σύνθεση

51% ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
49% ENI GAS E LUCE SPA

2. Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 1314/2018 (Β΄ 5922) απόφαση της ΡΑΕ περί χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού
Αερίου, ισχύει ως έχει.
Η παρούσα προσβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 788
(2)
Τροποποίηση της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε, με την
υπ’ αρ. 1319/2018 απόφαση της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ», λόγω μεταβολής στην επωνυμία και τη μετοχική σύνθεση
της εταιρείας, σε συνέχεια του μετασχηματισμού
της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» (μερική διάσπαση του κλάδου
υποδομών).
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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» (Α΄ 179), (εφεξής «ο
νόμος»).
2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού
αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/EK».
3. Τις διατάξεις του ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή,
μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 252).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (Α΄ 121).
5. Τον Οδικό Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 20172022, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 78/2018 (Β΄ 59)
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής.
6. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ), όπως κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 4/2019 (Β΄ 4893)
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 178065/2018 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου»
(Β΄ 3430), (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»).
8. Την υπ’ αρ. 1318/2018 (Β΄ 5905) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη χορήγηση Άδειας Δι-
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ανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΔΕΔΑ» .
9. Την υπ’ αρ. 1319/2018 (Β΄ 5903) απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη χορήγηση Άδειας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
τον δ.τ. «ΔΕΔΑ» .
10. Tο υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-302437/12.5.2021 (ΤΡ-02861)
έγγραφο της ΔΕΔΑ (εξεφής η «Αιτούσα») για την τροποποίηση της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου που κατέχει, λόγω της μεταβολής στην
επωνυμία και τη μετοχική της σύνθεση.
11. Την υπ’ αρ. 787/2021 απόφαση της ΡΑΕ «Τροποποίηση της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 1318/2018 απόφαση ΡΑΕ στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ» λόγω μεταβολής στην επωνυμία
και τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, σε συνέχεια του
μετασχηματισμού της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» (μερική διάσπαση
του κλάδου υποδομών)».
12. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ προέβη στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, του αιτήματος τροποποίησης,
στις 20.07.2021 και δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού
Αδειών: «1. Η Άδεια τροποποιείται είτε αυτεπάγγελτα
από τη ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του κατόχου της…
2. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση
τροποποίησης της Άδειας του στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Αλλαγή στην επωνυμία του κατόχου της Άδειας. β) Μεταβολή της νομικής μορφής ή μεταβολή στην εταιρική /
μετοχική σύνθεση του κατόχου της Άδειας. … γ)…». Συναφώς σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Αδειών: «1. Για την τροποποίηση της Άδειας κατόπιν αιτήματος του κατόχου της, ο κάτοχος της υποβάλλει στη ΡΑΕ
αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομερώς την αιτούμενη
μεταβολή, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία έγγραφα και
στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημα του, καθώς και
απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 38 του νόμου. 2. Η ΡΑΕ δύναται
να καλέσει εγγράφως τον κάτοχο της Άδειας για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων. Αν η προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, η αίτηση απορρίπτεται. Κατά την αξιολόγηση
της αίτησης, η ΡΑΕ δύναται να ενεργοποιήσει κάποια από
τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος
Κανονισμού. 3. Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της περίληψη του αιτήματος τροποποίησης ή, σε περίπτωση
αυτεπάγγελτης τροποποίησης, την πρόθεση τροποποίησης και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας αυτής. Εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση, πρόσωπα
που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν
στη ΡΑΕ αντιρρήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα
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έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δε
συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωση τους
στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν
σχετικά με την αίτηση του. Ο κάτοχος της Άδειας έχει
δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
των αντιρρήσεων να υποβάλει τις απόψεις του στη ΡΑΕ.
5. Η ΡΑΕ εξετάζει την αίτηση τροποποίησης ως προς το/
τα κριτήριο/κριτήρια αξιολόγησης που τυχόν επηρεάζονται από την προτεινόμενη μεταβολή, και δύναται να
εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. 6. Η απόφαση
της ΡΑΕ εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών
από τη δημοσιοποίηση της αίτησης στην ιστοσελίδα της
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου. Η απόφαση της ΡΑΕ κοινοποιείται στον αιτούντα (κάτοχο της Άδειας), αναρτάται στην ιστοσελίδα της
και καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών, το οποίο τηρεί
η ΡΑΕ».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 80 I του νόμου ως
ισχύει: «1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προβαίνει σε μερική διάσπαση
του κλάδου υποδομών και σε απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους
όρους του παρόντος και του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), εξαιρουμένων: (α) των διατάξεων του ν. 4601/2019 βάσει
των οποίων ευθύνονται οι επωφελούμενες εταιρίες για
υποχρεώσεις της διασπώμενης ή/και στην διασπώμενη για υποχρεώσεις των επωφελούμενων και (β) του
άρθρου 65 του ν. 4601/2019. Η μερική διάσπαση του
κλάδου υποδομών και η απόσχιση του κλάδου διεθνών
έργων, αντιστοίχως, διέπεται επίσης από τις διατάξεις
του ν. 4548/2018 (A΄ 104) και της παρ. 4 του άρθρου 5
και του ν. 2859/2000 (A΄ 248). Επίσης, η μερική διάσπαση
του κλάδου υποδομών διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) και η απόσχιση του
κλάδου διεθνών έργων διέπεται από τις διατάξεις των
παρ. 1 έως 5 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (A΄ 167).
Στη μερική διάσπαση του παρόντος άρθρου δεν έχει
εφαρμογή το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. 2. Για τους
σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος υποδομών
νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων υποδομών της
υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαμβάνονται οι
παρακάτω υπό (α) έως και (δ) αναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης
των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - ΕΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.Ε. - ΔΕΔΑ
Α.Ε.), β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των
Δικτύων Διανομής, γ) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει
στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε., δ) δικαιώματα και υπο-
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χρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων
συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ,
εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της
ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων
στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB)
ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην
Αλεξανδρούπολη. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος διεθνών έργων νοείται … Η συμμετοχή
της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα εξής διεθνή έργα: (αα) …, (ββ)… και
(γγ) … . 4. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ
Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα
με το άρθρο 56 του ν. 4601/2019, μεταβιβάζει τον κλάδο υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη
εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 5. 6. Η ΔΕΠΑ
Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και
της απόσχισης σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος,
μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε
απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον
κλάδο εμπορίας, ήτοι το σύνολο των δραστηριοτήτων
προμήθειας και εμπορίας της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε.,
στις οποίες περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο οι υπό (α)
έως και (θ) αναφερόμενες δραστηριότητες: α …, β…,
γ) …, δ) … ε) … στ)… ζ) …, η) …, θ)… . 7. Το σχέδιο
διάσπασης καταρτίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 59 και
την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019. 8. Για τους
σκοπούς της μερικής διάσπασης και της απόσχισης συντάσσονται από την υφιστάμενη ΔΕΠΑ Α.Ε. λογιστικές
καταστάσεις κλάδου που περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των
αποθεματικών του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252)
που αφορούν, αντιστοίχως, τους κλάδους υποδομών και
διεθνών έργων, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο του σχεδίου διάσπασης ως προς τον αντίστοιχο
κλάδο. … 9 …10 … 11. Οι μεταβιβάσεις των κλάδων
υποδομών και διεθνών έργων, αντιστοίχως, διέπονται
από τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις: α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε κλάδου μεταβιβάζονται
στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία με καθολική
διαδοχή, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
70 του ν. 4601/2019.
Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων
δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά,
συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της
συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας
στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του
ν. 4601/2019. β) …γ) … δ) … ε) Κάθε μορφής άδειες,
εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που
έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη ΔΕΠΑ Α.Ε. και αφορούν
μεταβιβαζόμενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως
στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019 και κατά
παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια
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ή δικαιώματα απαλλοτρίωσης υπέρ διασπώμενου κλάδου παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της
αντίστοιχης επωφελούμενης εταιρείας. στ) Εκκρεμείς
δίκες που αφορούν μεταβιβαζόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη επωφελούμενη
εταιρεία χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται
για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας. ζ)… η) Με
την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
με την οποία εγκρίνεται η μερική διάσπαση του κλάδου
υποδομών και η απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων,
τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της
ΔΕΠΑ Α.Ε., εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις
του παρόντος. θ) Η μερική διάσπαση και η απόσχιση
δεν μπορούν να κηρυχθούν άκυρες, χωρίς να θίγονται
ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης. ι) Η αρμοδιότητα
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον κλάδο υποδομών
μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ια) … ιβ) …
ιγ) … ιδ… ιε) … ιστ). Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (A΄ 167), όπως το εδάφιο
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 99
του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί
η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ Α.Ε. ιζ) … 12 …13».
Επειδή, ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 80Β του
νόμου ως ισχύει: «1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 1η Απριλίου 2017 στην Ελληνική
Επικράτεια είτε από την ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο
των αδειών διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των
διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) παραμένουν στην
αποκλειστική κυριότητα της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και,
μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ Α.Ε. στην αποκλειστική κυριότητα της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
2 3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης
υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης
και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα
της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά περίπτωση».
Επειδή, με την υπ’ αρ. 1319/2018 (Β΄ 5903) απόφαση
της ΡΑΕ, χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΔΕΔΑ» Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου δυνάμει
των ειδικότερων διατάξεων των άρθρων 80Α-80Γ του
ν. 4001/2011. Σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων της εν
λόγω άδειας, μέτοχος της προαναφερόμενης εταιρείας
ήταν κατά ποσοστό 100% η εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.)».
Επειδή, η Αιτούσα υπέβαλε την υπό στοιχεία ΡΑΕ
Ι-302437/12.5.2021 (ΤΡ-02861) Αίτηση για την τροποποίηση της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού
Αερίου που κατέχει, λόγω της μεταβολής στην επωνυμία και τη μετοχική της σύνθεση. Με την υποβολή του
αιτήματος τροποποίησης, η Εταιρεία προσκόμισε την
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υπ’ αρ. 1929709/28.2.2020 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. περί
καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2092982, της υπ’ αρ.
2090/27.2.2020 απόφασης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ
άλλων, και η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον
ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων
Εταιριών», όπως ισχύει, σύμφωνα με την απόφαση της
από 15.1.2020 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρείας. Με την υπ’ αρ. 1929709/28.2.2020
ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. επισυνάπτεται και το ισχύον τροποποιημένο - κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.
Επειδή, από την υπ’ αρ. 4579/30.4.2020 ανακοίνωση
του Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε.», η οποία προήλθε από τη μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε. Υπό τα δεδομένα αυτά, και
λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω διατάξεις, διαπιστώνεται
ότι μέτοχος κατά ποσοστό 100% της Αιτούσας είναι πλέον η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
Επειδή, η ΡΑΕ, με την υπ’ αρ. 787/2021 απόφασή της
τροποποίησε την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου που
είχε χορηγηθεί στην Αιτούσα, με την υπ’ αρ. 1318/2018
απόφαση ΡΑΕ, λόγω μεταβολής στην επωνυμία και τη
μετοχική της σύνθεση.
Επειδή, η ΡΑΕ αξιολογεί την αίτηση τροποποίησης και
εφαρμόζει τη διαδικασία τροποποίησης βάσει των άρθρων 17 και 18 του Κανονισμού Αδειών.
Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αίτησης
τροποποίησης, η υποβληθείσα αίτηση είναι τυπικά πλήρης.
Επειδή, με τις εν λόγω τροποποιήσεις δεν επηρεάζονται τα γενικά και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 11 του Κανονισμού Αδειών, σύμφωνα με τα οποία
εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1319/2018 απόφαση της ΡΑΕ.
Επειδή, η εν λόγω τροποποίηση δεν εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων σύμφωνα
με το άρθρο 5 του ν. 3959/2011.
Επειδή, δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της εν λόγω
Αίτησης.
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής Φυσικού Αερίου, η οποία χορηγήθηκε με την
υπ’ αρ. 1319/2018 απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΔΕΔΑ», ως προς την επωνυμία και τη μετοχική σύνθεση,
σύμφωνα τον ακόλουθο Πίνακα Στοιχείων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Στοιχεία Κατόχου Άδειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τεύχος B’ 5411/22.11.2021

Μετοχική Σύνθεση
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100% ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

2. Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 1319/2018 (Β΄ 5903) απόφαση της ΡΑΕ περί χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού
Αερίου, ισχύει ως έχει.
Η παρούσα προσβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02054112211210008*

