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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 245Α/2021
Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογουμένων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών
αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Β’ 1507/2018) για το έτος 2021.
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).
2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (Α’ 94).
3. Την υπ’ αρ. 589/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του ν. 4001/2011
(Β’ 487/2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
298/2018 απόφαση ΡΑΕ (Β’ 1507)» (εφεξής ο «Κώδικας»)
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.
4. Την υπ’ αρ. 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας» (εφεξής
ο «Κανονισμός Τιμολόγησης») (Β’ 3067 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού.
5. Την υπ’ αρ. 346/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση
Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής
Θεσσαλονίκης» (Β’ 3490).
6. Την υπ’ αρ. 347/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση
Τιμολογίου για την χρέωση της Βασική Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής
Θεσσαλίας» (Β’ 3537).
7. Την υπ’ αρ. 1314/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία
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με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» (Β’ 5922).
8. Την υπ’ αρ. 1315/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Χορήγηση
Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
στην εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» (Β’ 5916).
9. Την υπ’ αρ. 552/2017 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών
των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και
των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Β’487)» (Β’ 2354).
10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ 1-242063/03.07.2018 έγγραφο με θέμα «Κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών» με το
οποίο ο Διαχειριστής υπέβαλε μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους των επικουρικών υπηρεσιών της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ καθώς και μοναδιαίες τιμές καθεμίας εξ’ αυτών.».
11. Την υπ’ αρ. 570/2020 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών
των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και
των μοναδιαίων τιμών αυτών» (Β’ 2050).
12. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ 1-284646/02.07.2020 έγγραφο
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με θέμα «Επικουρικές Υπηρεσίες 2021».
13. Την υπ’ αρ. 1429/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Καθορισμός του Απαιτούμενου Εσόδου και Έγκριση Τιμολογίου
για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου
του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και του Δικτύου
Διανομής Θεσσαλίας, για τη Ρυθμιστική Περίοδο 20192022» (ΦΕΚ Β’ 4882/04.11.2021).
14. Την υπ’ αρ. 235/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση
Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού
Αερίου» (Β’ 4818).
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Κώδικα
περιλαμβάνει ενδεικτικά τις Επικουρικές Υπηρεσίες ως
προς τη Βασική Δραστηριότητα τις οποίες ο Διαχειριστής
δύναται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής ή/και στους
Τελικούς Πελάτες αποκλειστικά εντός της Περιοχής της
Αδείας του.
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Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 13 του Κώδικα «4. Ο Διαχειριστής υποβάλλει
προς έγκριση στη ΡΑΕ κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υπολογισμού
αυτών καθώς και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μετά την έγκριση της ΡΑΕ, ο κατάλογος
αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Ο
Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση
του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής
δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για Υπηρεσίες του
παρόντος άρθρου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον
εγκεκριμένο κατάλογο».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 13 του Κώδικα: «3. Οι Υπηρεσίες του παρόντος
άρθρου παρέχονται από το Διαχειριστή, κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής
μπορεί να παρέχει υπηρεσίες του παρόντος άρθρου με
πρωτοβουλία του μόνο για θέματα ασφάλειας».
Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 570/2020 απόφασή της
(σχετικό 11) ενέκρινε τον Κατάλογο Επικουρικών και
Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών
αυτών.
Επειδή, ο Διαχειριστής με το σχετικό 12 έγγραφό του,
υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση νέο τροποποιημένο Κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών για το έτος 2021
που περιλαμβάνει και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και ανάλυση των στοιχείων
κόστους για τον υπολογισμό των μοναδιαίων τιμών των
Επικουρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του
Κώδικα.
Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 1429/2020 απόφαση της
(σχετικό 13) ενέκρινε τους συντελεστές των τιμολογίων
διανομής για το Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης και το
Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας για τη Ρυθμιστική Περίοδο
2019-2022. Ειδικότερα, στην απόφαση αυτή αναφέρεται
ότι «βάσει των διατάξεων των παρ. 3 έως 5 του άρθρου
10 του Κανονισμού Τιμολόγησης, για τους σκοπούς της
διείσδυσης του φυσικού αερίου και της διεύρυνσης της
βάσης εφαρμογής των τιμολογίων, ο Διαχειριστής δύναται να εφαρμόζει έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης νέων
Τελικών Πελατών, το ποσοστό της οποίας εγκρίνεται από
τη ΡΑΕ, εάν βάσει μελέτης κόστους-οφέλους τεκμηριώνεται η μη επιβάρυνση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης του
Δικτύου Διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ παρείχε σε
όλους τους Διαχειριστές κατευθυντήριες οδηγίες -βάσει
ανάλυσης-σχετικά με το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης που
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δύναται να εγκριθεί ανά έτος, ανάλογα με το ποσοστό
διείσδυσης συνολικά στο Δίκτυο Διανομής και ειδικά σε
κάθε Δήμο αυτού. Οι οδηγίες αυτές αφορούσαν στα έτη
2022 και εξής, καθώς θεωρήθηκε ότι βρίσκεται ήδη εν
εξελίξει ο σχετικός προγραμματισμός Διαχειριστή και
καταναλωτών για το έτος 2021. Δεδομένων των ανωτέρω, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εισηγήθηκε έκπτωση 100% στα Τέλη
Σύνδεσης για τα έτη 2019-2021 και 0% έκπτωση για το
έτος 2022.».
Επειδή, ο Κατάλογος των Επικουρικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις χρεώσεις για τις Επικουρικές Υπηρεσίες,
οι οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) έως (ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα.
Επειδή, ο Διαχειριστής αναγνωρίζει ότι η Αρχή, στο
πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, δύναται να ζητήσει
απολογιστικά ή δειγματοληπτικά στοιχεία των ανωτέρω
Επικουρικών Υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί, καθώς
και αντίστοιχα κοστολόγια ανά πάσα στιγμή.
Επειδή, ο Διαχειριστής με το σχετικό 12 υπέβαλε στη
ΡΑΕ τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους των Επικουρικών Υπηρεσιών με ανάλυση των στοιχείων κόστους
για τον υπολογισμό των μοναδιαίων τιμών για το έτος
2021, όπου απεικονίζονται διακριτά τα σχετικά μεγέθη
κόστους ανά υπηρεσία, όπως αναλύεται στη συνέχεια.
1. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας
υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του
Κώδικα για τη Σύνδεση νέων σημείων Παράδοσης με το
δίκτυο Διανομής
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1429/2020 απόφαση
της ΡΑΕ περί Έγκρισης του Τιμολογίου για την χρέωση
της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου
των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Τιμολόγησης εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης 100% στα Τέλη
Σύνδεσης για το έτος 2021 της ρυθμιστικής περιόδου
2019-2021.
Επειδή, τα κόστη που θα προκύψουν από την επιβάρυνση του Διαχειριστή για τα Τέλη Σύνδεσης θα συνυπολογιστούν στην αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής
Βάσης για το έτος 2021.
Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ τα πραγματικά κόστη για τα Τέλη Σύνδεσης νέων σημείων παράδοσης ως ακολούθως:
α) τα Τέλη Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης από την έγκριση του παρόντος και μέχρι την υποβολή νέας εισήγησης από το Διαχειριστή διαμορφώνονται
ως εξής:
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Ʌʀʆɲʃɲʎ1–TɹʄɻʍʑʆɷɸʍɻʎʆɹʘʆʍɻʅɸʀʘʆʋɲʌɳɷʉʍɻʎʍʏʉɷʀʃʏʐʉɷɿɲʆʉʅɼʎȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ
ɳʆɸʐɌɅȰ

ȴȻȾɈɉɃȴȻȰɁɃɀȸɇȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɈȵȿȸɇɉɁȴȵɇȸɇ

ɈɉɅɃɇ
ɀȵȳȻɇɈȸ ɀȵȳȻɇɈȸ
ɀȵɈɆȸɈȸ
ɅȰɆɃɍȸ Ȼɇɍɉɇ
/
(Ɂm3/h) (kcal/h)
ɀȵȻɏɈȸ

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ

ȳȻȰɀȵȳȻɇɈɃ
ɀȸȾɃɇ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ/m

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
1

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲȵɀɅɃɆȻȾȸ
ɍɆȸɇȸ
(ɀȻȾɆɃɉ
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

ɲʋʊ0ɹʘʎ8
ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

G4/
GRU10

6

51.600

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
2

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲȾȵɁɈɆȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ɃȻȾȻȰȾȸ/ɀȸ
ȵɀɅɃɆȻȾȸͲ
ȵɀɅɃɆȻȾȸɍɆȸɇȸ
(ɀȻȾɆɃɉ
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

ɲʋʊ0ɹʘʎ8
ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

G6/
GRU10

10

86.000

G10/
GRU25

16

137.600

G16/
GRU25

25

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
3

ɲʋʊ0ɹʘʎ8
ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)
ɇɈȸȿȸ)

G25/
GRU50
G40/
GRU70



Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
4

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰȵɏɇȾȰȻ
3ɀȵɈɆȸɈɏɁ

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
5

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ɅȵɆȻɇɃɈȵɆɏɁ3
ɀȵɈɆȸɈɏɁ

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
6

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸͲ
ɇȸɀȵȻɃ
ɅȰɆɃɍȸɇɇȵ
ɉɅȰɆɍɃɉɇȰ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ȾȰɈȰɇȾȵɉȰɇɀȵɁȸ
ȵɏɇ31/12/2008

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɲʋʊ0
ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲʃɲɿ
ɹʘʎ5ʅɹʏʌɲ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸ
ɹʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ʅɸʏʌɻʏɹʎ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ
ɲʋʊ0ɹʘʎ8
ʅɹʏʌɲʃɲɿɹʘʎ5
ʅɹʏʌɲ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸ
ɹʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ɀɸʏʌɻʏɹʎ

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɹʘʎʃɲɿ3
ʅɹʏʌɲ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ
ȴȻȰɇɈȰɇȵȻɇ
ȵɆɀȰɆȻɏɁ
ɀȵɈɆȸɈɏɁ/
ɆɉȺɀȻɇɈɏɁͲ
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
(ɉxɅxȲ)ɇȵ
cm
50,4x36,4x21,4
/
50,4x50,4x21,4

1.202,23

100%

0,00

0,00

1.273,40

100%

0,00

0,00

70x50x35/
80x70x40

1.534,21

100%

0,00

0,00

215.000

70x50x35/
80x70x40

1.534,21

100%

0,00

0,00

40

344.000

80x60x40/
100x80x45

1.672,49

100%

0,00

0,00

65

559.000

110x80x45/
130x100x50

2.175,61

100%

0,00

0,00

554,80

100%

0,00

0,00

425,31

100%

0,00

0,00

195,24

100%

0,00

0,00

24,77

0%

24,77

30,71

100%

0,00

0,00

60x40x25/
60x60x30

G4



G4



G4


ȳȻȰȾȰȺȵȵɅȻɅȿȵɃɁɀȵɈɆɃ

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
7

ȳȻȰȾȰɈȰɁȰȿɏɈȵɇ
ɀȵȾȰɈȰɁȰȿɏɇȸ
ɀȵȳȰȿɉɈȵɆȸɈɏɁ
9.051m3/ɹʏʉʎ

ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȾɃɇɈɃɇ
Ɉȵȿȸ
+
ɅȵɆȻɃɍȸ ȵȾɅɈɏɇȸ* ɇɉɁȴȵɇȸɇɅȵɆȻɃɍȸ ɌɅȰ
ȺȵɇɇȰȿɃ
%
ȺȵɇɇȰȿɃͲɁȻȾȸɇ 24%
ɁȻȾȸɇ
€
(€)
(€)

ɈɃȾɃɇɈɃɇɇɉɁȴȵɇȸɇɉɅɃȿɃȳȻȷȵɈȰȻȾȰɈȰɅȵɆȻɅɈɏɇȸ

*ȶʃʋʏʘʍɻ100%Ͳȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻɸʆʏʊʎ60ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

26100

Προτείνεται επιπρόσθετα από το Διαχειριστή:
- Στις περιπτώσεις 1 έως 6 για κάθε επιπλέον μέτρο του
παροχετευτικού αγωγού και της παροχετευτικής στήλης
πέραν του μεγίστου, όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα, να υφίσταται επιπλέον χρέωση 24,77 € πλέον ΦΠΑ.
- Στην περίπτωση τοποθέτησης βάνας στη διακλάδωση της παροχετευτικής στήλης των περιπτώσεων 1 και
6 να υφίσταται επιπλέον χρέωση 13,78 € πλέον ΦΠΑ.

Τεύχος B’ 2292/01.06.2021

- Στην περίπτωση νέας σύνδεσης με κατασκευή Σημείου Παράδοσης σε μη προσβάσιμο χώρο, να υφίσταται
επιπλέον χρέωση για την εγκατάσταση ευφυούς μετρητή, με μοναδιαίες χρεώσεις, όπως αναφέρονται στην υπό
(β) Υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης ευφυών
συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.
β) αντίστοιχα τα τέλη Σύνδεσης στο δίκτυο διανομής
Θεσσαλίας διαμορφώνονται ως εξής:

Ʌʀʆɲʃɲʎ2–TɹʄɻʍʑʆɷɸʍɻʎʆɹʘʆʍɻʅɸʀʘʆʋɲʌɳɷʉʍɻʎʍʏʉɷʀʃʏʐʉɷɿɲʆʉʅɼʎȺɸʍʍɲʄʀɲʎ(€)
ɳʆɸʐɌɅȰ
ȴȻȾɈɉɃȴȻȰɁɃɀȸɇȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɈȵȿȸɇɉɁȴȵɇȸɇ



ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ1

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲȵɀɅɃɆȻȾȸɍɆȸɇȸ
(ɀȻȾɆɃɉ
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

ȳȻȰɀȵȳȻɇɈɃɀȸȾɃɇ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ/m

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲȾȵɁɈɆȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ɃȻȾȻȰȾȸ/ɀȸ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ2
ȵɀɅɃɆȻȾȸͲ
ȵɀɅɃɆȻȾȸɍɆȸɇȸ
(ɀȻȾɆɃɉ
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ3
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ4
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰȵɏɇȾȰȻ3
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ5 ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ɅȵɆȻɇɃɈȵɆɏɁ3
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸͲ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ6
ɉɅȰɆɍɃɉɇȰ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ȾȰɈȰɇȾȵɉȰɇɀȵɁȸ
ȵɏɇ31/12/2008

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɲʋʊ0ɹʘʎ8
ʅɹʏʌɲʃɲɿɹʘʎ5
ʅɹʏʌɲ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʅɸʏʌɻʏɹʎ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɲʋʊ0ɹʘʎ8
ʅɹʏʌɲʃɲɿɹʘʎ5
ʅɹʏʌɲ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʅɸʏʌɻʏɹʎ

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɹʘʎʃɲɿ3
ʅɹʏʌɲ

ɈɉɅɃɇ
ɀȵɈɆȸɈȸ/
ɀȵȻɏɈȸ


ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ
ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȴȻȰɇɈȰɇȵȻɇ
Ɉȵȿȸ
ȾɃɇɈɃɇ
ɀȵȳȻɇɈȸ ɀȵȳȻɇɈȸ ȵɆɀȰɆȻɏɁ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ +ɌɅȰ
ȵȾɅɈɏɇȸ*
Ȼɇɍɉɇ ɀȵɈɆȸɈɏɁ/
ɅȵɆȻɃɍȸ
ɅȰɆɃɍȸ
ɅȵɆȻɃɍȸ 24%
%
(Ɂm3/h) (kcal/h) ɆɉȺɀȻɇɈɏɁͲ ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ (€)
(€)
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
€
(ɉxɅxȲ)ɇȵ
cm

G4/GRU10

6

51.600

50,4x36,4x21,4
/
50,4x50,4x21,4

1.232,34

100%

0,00

0,00

G6/GRU10

10

86.000

60x40x25/
60x60x30

1.303,70

100%

0,00

0,00

G10/GRU25

16

137.600

70x50x35/
80x70x40

G16/GRU25

25

215.000

G25/GRU50

40

344.000

G40/GRU70

65

559.000

70x50x35/
80x70x40
80x60x40/
100x80x45
110x80x45/
130x100x50

1.567,01

100%

0,00

0,00

1.567,01

100%

0,00

0,00

1.705,28

100%

0,00

0,00

2.210,99

100%

0,00

0,00

567,69

100%

0,00

0,00

434,76

100%

0,00

0,00

198,10

100%

0,00

0,00

22,75

0%

22,75

28,21

100%

0,00

0,00


G4



G4



G4



ȳȻȰȾȰȺȵȵɅȻɅȿȵɃɁɀȵɈɆɃ
ȳȻȰȾȰɈȰɁȰȿɏɈȵɇ
ɀȵȾȰɈȰɁȰȿɏɇȸ
ɈɃȾɃɇɈɃɇɇɉɁȴȵɇȸɇɉɅɃȿɃȳȻȷȵɈȰȻȾȰɈȰɅȵɆȻɅɈɏɇȸ
ɀȵȳȰȿɉɈȵɆȸɈɏɁ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ7 9.051m3/ɹʏʉʎ
*ȶʃʋʏʘʍɻ100%Ͳȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻɸʆʏʊʎ60ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎ

Τεύχος B’ 2292/01.06.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Προτείνεται επίσης από το Διαχειριστή:
- Στις περιπτώσεις 1 έως 6 για κάθε επιπλέον μέτρο του
παροχετευτικού αγωγού και της παροχετευτικής στήλης
πέραν του μεγίστου, όπως ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα, να υφίσταται επιπλέον χρέωση 22,75 € πλέον ΦΠΑ.
- Στην περίπτωση τοποθέτησης βάνας στη διακλάδωση της παροχετευτικής στήλης των περιπτώσεων 1 και
6 να υφίσταται επιπλέον χρέωση 13,78 € πλέον ΦΠΑ.
- Στην περίπτωση νέας σύνδεσης με κατασκευή Σημείου Παράδοσης σε μη προσβάσιμο χώρο, υφίσταται
επιπλέον χρέωση για την εγκατάσταση ευφυούς μετρητή, με μοναδιαίες χρεώσεις, όπως αναφέρονται στην υπό
(β) Υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης ευφυών
συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.
2. Προτεινόμενες χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσιών υπό στοιχεία (γ), (ια), (ιγ) και (ιδ) της παραγράφου 1
του άρθρου 13 του Κώδικα
Επειδή, σύμφωνα με το σχετικό 12 έγγραφο του Διαχειριστή, για κάθε μία από τις ακόλουθες τέσσερις επικουρικές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του Κώδικα:
(γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης
και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν
αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη,
(ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση,
για λόγους ασφαλείας,
(ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν
αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής
με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται
στον Κανονισμό Μετρήσεων,
(ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει
λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης της, ο Διαχειριστής προτείνει
να παρέχονται χωρίς χρέωση και αποκλειστικά από το
προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εκτός της περίπτωσης (ιγ)
που δύναται να παρέχεται και από εξωτερικό συνεργάτη/
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί την πρόταση του Διαχειριστή
εύλογη και σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής οφείλει
να παρέχει την υπηρεσία (ιγ) σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού
Αερίου (Β’ 4818/2019) τηρώντας αυστηρά την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που
λαμβάνει κατά την τήρηση των υποχρεώσεων του, ενώ η
εν λόγω υποχρέωση καταλαμβάνει και το προσωπικό του
Διαχειριστή καθώς και το προσωπικό των συνεργατών
του Διαχειριστή.
3. Προτεινόμενες χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσιών υπό στοιχεία (ε), (στ) και (ζ ii) της παραγράφου 1 του
άρθρου 13 του Κώδικα
Επειδή, σύμφωνα με το σχετικό 12 έγγραφο του Διαχειριστή, για τις ακόλουθες Επικουρικές Υπηρεσίες:
(ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη
Διανομής,
(στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη,

26101

(ζ ii) Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη, προτείνεται από τον Διαχειριστή η κοστολόγηση να
πραγματοποιείται κατά περίπτωση (ad hoc), αναλόγως
των υλικών και εργασιών που απαιτούνται και να αποστέλλεται προσφορά από το Διαχειριστή στον αιτούντα
γεγονός που τεκμηριώνεται επαρκώς καθώς:
- Για την επικουρική υπηρεσία (ε) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα «Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού
Πελάτη ή Χρήστη Διανομής» ο Διαχειριστής αναφέρει
ότι δεν είναι εφικτή η συστηματοποίηση όλων των περιπτώσεων μετατόπισης τμήματος υφιστάμενου Δικτύου
Διανομής και επομένως η εκ των προτέρων κοστολόγηση της εν λόγω Επικουρικής Υπηρεσίας θα συνεπάγεται
το μη σωστό υπολογισμό του ακριβούς κόστους αυτής,
με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση μεταξύ των Τελικών Πελατών ή/και των Χρηστών Διανομής.
- Για την επικουρική υπηρεσία (στ) της παρ. 1 του
άρθρου 13 του Κώδικα «Τροποποίηση της Εξωτερικής
Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη»
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του
Κώδικα ότι «Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποίησης υφιστάμενου σημείου παράδοσης
η οποία περιλαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για
τις εργασίες τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β)
τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και
γ) την τροποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.» και βάσει
των ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχει η δυνατότητα επί
τούτου χρέωσης αυτής.
- Για την επικουρική υπηρεσία (ζii)της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα (Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης
της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη) αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου
34 του Κώδικα ότι «Ο Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση
Σύνδεσης υποβάλλει προς το Διαχειριστή αίτημα Αποξήλωσης Εξωτερικής Εγκατάστασης. Ο Διαχειριστής εξετάζει το υποβληθέν αίτημα και ενημερώνει τον αιτούντα
εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών για τη δυνατότητα
ή μη αποξήλωσης, την εκτίμηση του κόστους εργασιών
Αποξήλωσης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.»
Ο Διαχειριστής οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕ ετήσια
έκθεση με απολογιστικά στοιχεία των τριών ανωτέρω
υπηρεσιών με τα αντίστοιχα κοστολόγια ανά περίπτωση.
4. Προτεινόμενες χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσιών υπό στοιχεία (β), (δ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα
Επειδή, σύμφωνα με το σχετικό 12 έγγραφο του Διαχειριστή, για κάθε μία από τις ακόλουθες επικουρικές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα:
(β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων
μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών,
(δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του
Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη,
(ζi, iii) Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αι-
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τήματος του Χρήστη Διανομής, είτε κατόπιν καταγγελίας
της Σύμβασης Σύνδεσης,
(η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της
Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν
αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής,
(θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην
Εξωτερική Εγκατάσταση,
(ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην
Εξωτερική Εγκατάσταση,
(ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη
Διανομής,
ο Διαχειριστής προτείνει τη κοστολόγηση των ως άνω
επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους ακόλουθους
πίνακες χρεώσεων ανά υπηρεσία και ανά περιοχή:
Υπηρεσία (β) - Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών
συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.
Η χρέωση της εν λόγω υπηρεσίας υπολογίζεται βάσει
της ακόλουθης μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους:
Χρέωση = Κόστος μετρητή + κόστος προσωπικού + λοιπά κόστη.
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των επιμέρους παραμέτρων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
- Για τον υπολογισμό του κόστους του μετρητή, χρησιμοποιούνται οι συμβατικές τιμές αγοράς των ευφυών
μετρητών σύμφωνα με τις συμβάσεις του Διαχειριστή
- Ως κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη υπολογίζονται τα ίδια κόστη με την υπηρεσία Επανενεργοποίησης
Μετρητή.
Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας ανά τύπο
μετρητή και περιοχή παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Τύπος Ευφυούς
Συστήματος Μέτρησης
Κόστος
Κόστος
και Εξοπλισμού
Τηλεμέτρησης
G4
87,66 €
87,69 €
G6
124,66 €
124,69 €
G10
174,66 €
174,69 €
G16
274,66 €
274,69 €
G25
374,66 €
374,69 €
Διορθωτής όγκου ΡΤΖ
862,16 €
862,19 €
με τηλεμέτρηση
Υπηρεσία (δ) - Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.
Οι μοναδιαίες χρεώσεις για την Επικουρική Υπηρεσία
«Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη
Διανομής ή του Τελικού Πελάτη» αναφέρονται στην υπό
το (β) Υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης ευφυών
συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών. Οι
δύο αυτές υπηρεσίες θεωρούνται ταυτόσημες από τον
Διαχειριστή.
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Υπηρεσία (ζ i, iii) - Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε
κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής είτε κατόπιν
καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.
Αναφορικά με τη Διακοπή της Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή, όπως ορίζεται στις διατάξεις
των άρθρων 30 και 31 του Κώδικα (Β’ 1507/2018), ο
Διαχειριστής υπέβαλε την μεθοδολογία υπολογισμού
του κόστους καθώς και τις μοναδιαίες τιμές της εν λόγω
υπηρεσίας ανά τύπο μετρητή ως ακολούθως:
Χρέωση = Κόστος εργασίας τεχνικού + Κόστος μετακίνησης οχήματος + Κόστος υλικών και υπηρεσιών +
Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου
Όπου:
- Κόστος εργασίας τεχνικού = [(Μέσος χρόνος εργασίας τεχνικού * Ωριαίο κόστος εργασίας τεχνικού)]
- Κόστος μετακίνησης οχήματος = [(Μέσο ετήσιο κόστος μίσθωσης οχήματος + Μέσο ετήσιο κόστος καυσίμων)/(Εργάσιμες Ημέρες Έτους * Ημερήσιο αριθμό
διακοπών τροφοδοσίας)]
- Κόστος υλικών και υπηρεσιών = [Κόστος χαρτιού +
Κόστος φακέλου + Κόστος ειδοποίησης διακοπής επί
του μετρητή + Κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας + Ταχυδρομικό Κόστος αποστολής επιστολών ενημέρωσης
διακοπής + Κόστος μολυβδοσφραγίδας],
- Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου = [(Μέσος
χρόνος εργασίας υπαλλήλων γραφείου * Ωριαίο κόστος
εργασίας υπαλλήλου γραφείου)]
Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΘΕΣΣΑΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΛΟΝΙΚΗ
Κόστος
Κόστος
Διακοπής Διακοπής
Μετρητής G4 έως G40
(Διακοπή με αίτημα Χρήστη
20,83 €
20,81 €
Διανομής κατόπιν αιτήματος
Τελικού Πελάτη)
Μετρητής >G40 (Διακοπή
με αίτημα Χρήστη Διανομής
27,20 €
27,03 €
κατόπιν αιτήματος Τελικού
Πελάτη)
Μετρητής G4 έως G40
(Διακοπή με αίτημα Χρήστη
22,24 €
22,21 €
Διανομής)
Μετρητής >G40 (Διακοπή με
28,60 €
28,43 €
αίτημα Χρήστη Διανομής)
Μετρητής G4 έως G40
(Διακοπή με Πρωτοβουλία
23,99 €
24,01 €
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
Μετρητής >G40 (Διακοπή με
30,36 €
30,23 €
Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
Ο Διαχειριστής προτείνει να μην υφίσταται χρέωση της
εν λόγω υπηρεσίας για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις α,ζ, ι και ια της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα καθώς και στην
περίπτωση που περιγράφεται στο άρθρο 35 του Κώδικα.
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Υπηρεσία (η) - Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή,
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.
Αναφορικά με αυτήν την υπηρεσία ο Διαχειριστής υπολογίζει το κόστος της βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται ανωτέρω (Διακοπή Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή).
Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος
Κόστος
Επανενεργοποίησης Επανενεργοποίησης
Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από
Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού
22,16 €
22,19 €
Πελάτη)
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή
28,53 €
28,40 €
με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)
Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από
22,16 €
22,19 €
Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή
28,53 €
28,40 €
με αίτημα Χρήστη Διανομής)
Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από
22,16 €
22,19 €
Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑΘΕΣΣ)
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή
28,53 €
28,40 €
με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
Υπηρεσία (θ) - Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του
Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή.
Αναφορικά με αυτήν την υπηρεσία, ο Διαχειριστής υπέβαλε την μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους ως
ακολούθως:
Χρέωση = Κόστος έργου + Κόστος εργασίας τεχνικών + Κόστος μετακίνησης οχήματος + Κόστος υλικών & υπηρεσιών + Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου
Όπου:
- Κόστος έργου = [Μοναδιαία κόστη άρθρων συμβάσεων αναδόχων * (Ώρες ή φορές ή Τετραγωνικά μέτρα)
χρέωσης άρθρου]
- Κόστος εργασίας τεχνικών = [(Μέσος χρόνος εργασίας τεχνικού * Ωριαίο κόστος εργασίας τεχνικού * αριθμό
απασχολούμενων τεχνικών)]
- Κόστος μετακίνησης οχήματος = [(Μέσο ετήσιο κόστος μίσθωσης οχήματος + Μέσο ετήσιο κόστος καυσίμων)/
(Εργάσιμες Ώρες Έτους)] * [Ώρες χρήσης οχήματος)]
- Κόστος υλικών και υπηρεσιών = [Κόστος χαρτιού + Κόστος τηλεφωνικής επικοινωνίας + Ταχυδρομικό Κόστος
αποστολής επιστολών ενημέρωσης αποσύνδεσης + Κόστος Τάπας]
- Κόστος εργασίας υπαλλήλων γραφείου = [(Μέσος χρόνος εργασίας υπαλλήλων γραφείου * Ωριαίο κόστος εργασίας υπαλλήλου γραφείου * αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων)]
Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος Αποσύνδεσης
Κόστος Αποσύνδεσης
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση
104,28 €
104,27 €
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα
104,28 €
104,27 €
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό
804,21 €
803,74 €
(Έως 24 μέτρα)1
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό
964,21 €
963,74 €
(Άνω των 24 μέτρων)1
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό
1.084,21 €
1.083,74 €
(Ειδική Περίπτωση)1
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά
201,83 €
200,41 €
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Απλή
επέμβαση
34,48 €
34,47 €
• Σφράγισμα βάνας και αφαίρεση μετρητή
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
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• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
σκάλα
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)
•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
σκαλωσιά •Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού
• Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή
• Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του
μειωτή
Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM
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34,48 €

34,47 €

724,44 €

724,20 €

884,44 €

884,20 €

1.004,44 €

1.004,20 €

132,03 €

130,61 €

462,08 €

460,66 €

34,98 €

34,97 €

34,48 €

34,47 €

Ο Διαχειριστής αναφέρει ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται όταν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο Μετρητή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Κώδικα.1
Επίσης, στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με Επέμβαση στην Εξωτερική
Εγκατάσταση απαιτείται Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, η εν λόγω υπηρεσία προτείνεται να χρεώνεται
κατά περίπτωση (ad hoc), ως έχει προταθεί και για την υπηρεσία (στ).
Υπηρεσία (ι) - Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.
Αναφορικά με αυτήν την υπηρεσία, ο Διαχειριστής προτείνει να εφαρμοστεί η μεθοδολογία υπολογισμού του
κόστους σύμφωνα με την υπηρεσία Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με Επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση,
με τη διαφορά ότι στο κόστος υλικών και υπηρεσιών αντί του κόστους τάπας υπολογίζεται το κόστος βάνας παροχετευτικής στήλης. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36Α του Κώδικα.
Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Κόστος Επανασύνδεσης Κόστος Επανασύνδεσης
Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση

101,12 €

100,88 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
σκάλα

101,12 €

100,88 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)

801,06 €

800,34 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)

961,06 €

960,34 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)

1.081,06 €

1.080,34 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
σκαλωσιά

198,68 €

197,02 €

• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης
με Απλή Επέμβαση •Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση
με σφράγισμα βάνας & αφαίρεση μετρητή •Επανασύνδεση
με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

26,69 €

26,45 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης
με Επέμβαση με σκάλα •Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας
ασφαλείας

26,69 €

26,45 €

1
Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του ανυψωτικού μηχανήματος στον τόπο του έργου, η χρήση του μηχανήματος σε οποιοδήποτε
ύψος του κτιρίου από εξειδικευμένο οδηγό, η συντήρηση, η φθορά και η απομάκρυνση του μηχανήματος μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών.
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• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης
με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

716,66 €

716,18 €

• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης
με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

876,66 €

876,18 €

• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής
Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

996,66 €

996,18 €

• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής
Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας

124,25 €

122,59 €

Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με Εκσκαφή με κοπή
Παροχετευτικού Αγωγού

479,55 €

477,89 €

• Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα
βάνας πριν το μειωτή
• Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα
βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή

27,19 €

26,95 €

• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Θαμμένης Βάνας GRM

26,69 €

26,45 €

Υπηρεσία (ιβ) - Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του
Χρήστη Διανομής.
Ο Διαχειριστής υπέβαλε τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους αυτής της υπηρεσία ως ακολούθως:
Χρέωση = Κόστος εργαστηρίου + Κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη
Για τον υπολογισμό των επιμέρους παραμέτρων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
- Για τον υπολογισμό του κόστους εργαστηρίου, χρησιμοποιούνται τα μοναδιαία κόστη βαθμονόμησης σε εργαστήριο, με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και
- Ως Κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη, για τύπο μετρητή <G10 λαμβάνεται το κόστος που υπολογίζεται για
την Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή της Τροφοδοσίας, ενώ για τύπο μετρητή >=G10 λαμβάνεται
το κόστος για την τοποθέτηση και ενεργοποίηση του μετρητή αντικατάστασης, καθώς και το κόστος επανενεργοποίησης του βαθμονομημένου μετρητή.
Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Τύπος Μετρητή
G4
G6
G10
G16
G25
G40
G65 (Diaph)
G65 (T/R)
G100 (Τ)
G100 (R)
G160
G250
G400
G650
G1000
G1600
G2500

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόστος
45,49 €
58,68 €
80,84 €
80,84 €
80,84 €
80,84 €
93,58 €
259,94 €
270,08 €
285,30 €
310,66 €
361,38 €
412,10 €
462,82 €
614,98 €
716,42 €
2.085,86 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος
45,52 €
58,70 €
80,89 €
80,89 €
80,89 €
80,89 €
93,33 €
259,69 €
269,83 €
285,05 €
310,41 €
361,13 €
411,85 €
462,57 €
614,73 €
716,17 €
2.085,61 €

Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ’ αρ. 1-284646/02.07.2020 έγγραφό του, υπέβαλε αναλυτικά τη μεθοδολογία
που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του κόστους των Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως αποτυπώνεται ανωτέρω.
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Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που υπέβαλε ο Διαχειριστής είναι κοστοστεφής. Για κάθε προτεινόμενη
Επικουρική Υπηρεσία αναλύεται και κοστολογείται το
κόστος αυτής και δεν αναγνωρίζεται περιθώριο κέρδους
για τον Διαχειριστή.
Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση κατάλογο Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις μοναδιαίες τιμές
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρέχοντας αναλυτική
κοστοστρεφή μεθοδολογία και επαρκή στοιχεία κόστους
παροχής των υπηρεσιών αυτών.
Επειδή, από τη μελέτη των ως άνω στοιχείων, η ΡΑΕ
κρίνει:
α) Εύλογη τη διαφοροποίηση των χρεώσεων των ίδιων
Επικουρικών Υπηρεσιών μεταξύ των περιοχών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, καθώς παράμετροι, όπως το
εργατικό κόστος ανά ειδικότητα απασχολούμενου, οι
συμβατικές τιμές ενοικιαζόμενων οχημάτων, το κόστος
καυσίμου, δύναται να διαφέρουν.
β) Εύλογο το ύψος των χρεώσεων που υπέβαλε ο Διαχειριστής, ανά Επικουρική Υπηρεσία και ανά περιοχή.
Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση των υπηρεσιών αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και της
τροποποίησης υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης, αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 «Αποξήλωση
Εξωτερικής Εγκατάστασης» του Κώδικα ότι:
«4. Ο Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση Σύνδεσης
υποβάλλει προς το Διαχειριστή αίτημα Αποξήλωσης
Εξωτερικής Εγκατάστασης. Ο Διαχειριστής εξετάζει το
υποβληθέν αίτημα και ενημερώνει τον αιτούντα εντός
πέντε (5) Εργασίμων Ημερών για τη δυνατότητα ή μη
αποξήλωσης, την εκτίμηση του κόστους εργασιών Αποξήλωσης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.».
Ομοίως στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 «Τροποποίηση υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης» του Κώδικα
αναφέρεται ότι:
«4. Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει
δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποίησης υφιστάμενου σημείου παράδοσης η οποία περιλαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες
τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β) τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και γ) την
τροποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.».
Οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα, ως ειδικότερα ρυθμίζουσες τις ως άνω υπηρεσίες, κατ’ ουσίαν παρέχουν
τη δυνατότητα στο Διαχειριστή για ανά περίπτωση (ad
hoc) χρέωση, αναγνωρίζοντας τη τυχόν δυσχέρεια του
εκ των προτέρων προσδιορισμού μοναδιαίας χρέωσης
προς αποφυγή άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Πελατών ή και Χρηστών. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν
μπορεί να συνεπάγεται το ανέλεγκτο των τιμολογήσεων
του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής θα πρέπει
να υποβάλλει στη ΡΑΕ σε εξαμηνιαία βάση απολογιστικά
στοιχεία παροχής και τιμολόγησης των υπηρεσιών αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και τροποποίησης
υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης.
Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ε) της παραγράφου 1 του
άρθρου 13 του Κώδικα, λόγω του γεγονότος ότι η εκ των
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προτέρων χρέωση θα συνεπάγονταν μη κοστοστρεφή
κοστολόγηση, καθώς δεν μπορούν εν προκειμένω να συστηματοποιηθούν οι περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουν
να υπολογισθούν εκ των προτέρων μοναδιαίες χρεώσεις
αυτής, κρίνεται εύλογη η πρόταση του Διαχειριστή να κοστολογείται αυτή ανά περίπτωση. Ωστόσο, η δυνατότητα
αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται το ανέλεγκτο των τιμολογήσεων του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής
θα πρέπει και για αυτή την υπηρεσία να υποβάλλει στη
ΡΑΕ σε εξαμηνιαία βάση απολογιστικά στοιχεία παροχής
και τιμολόγησης.
Επειδή, αναφορικά με τις χρεώσεις των υπηρεσιών
υπό στοιχείων (ζ) και (θ) της παρ. 1 του άρθρου 13 «Επικουρικές και Τιμολογούμενες Υπηρεσίες» του Κώδικα, οι
οποίες παρέχονται με πρωτοβουλία του Διαχειριστή και
χρεώνονται στο λήπτη της υπηρεσίας και δεδομένης της
διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα σύμφωνα
με την οποία: «3. Οι Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου
παρέχονται από το Διαχειριστή είτε κατόπιν αιτήματος
Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, είτε με πρωτοβουλία του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Εγχειριδίου.»,
σημειώνεται ότι:
(α) Η διακοπή ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, μπορεί να λαμβάνει
χώρα, μεταξύ άλλων και κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα
«Αποξήλωση Εξωτερικής Εγκατάστασης», με πρωτοβουλία και του Διαχειριστή.
(β) Η πρωτοβουλία του Διαχειριστή συνδέεται με την
προληπτική δράση αυτού για την αποφυγή κινδύνων, οι
οποίοι πιθανολογείται σφόδρα ότι θα προκύψουν, καθώς
ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μη πρόσβαση στο Σημείο
Παράδοσης για επιθεώρηση ή λήψη ένδειξης για μεγάλο
χρονικό διάστημα, η αυθαίρετη απόληψη αερίου από το
δίκτυο ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης
κατά τρόπο ώστε να μην τηρούνται οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, η μη
προσκόμιση εγγράφων της εσωτερικής εγκατάστασης,
η μη χρήση της εγκατάστασης αερίου για διάστημα άνω
των 12 μηνών, συνδέεται με ζητήματα ασφαλείας.
(γ) Στις περιπτώσεις που ο Διαχειριστής προβεί σε
διακοπή της τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του
άρθρου 31 καθώς και στο άρθρο 35 του Κώδικα δεν θα
χρεωθεί ο Τελικός Πελάτης.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3
(δ) του άρθρου 32 του Κώδικα, ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Τελικό Πελάτη για τα ενδεχόμενα μέτρα, που
δύναται να λάβει για τη ν εξασφάλιση πρόσβασης στο
Σημείο Παράδοσης, με σκοπό την εκτέλεση Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με Επέμβαση στην Εξωτερική
Εγκατάσταση. Για την περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής
εισηγείται, όπως ενταχθούν στις Επικουρικές και Τιμολογούμενες Υπηρεσίες των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Κώδικα, οι χρεώσεις που αφορούν στο
διαχειριστικό κόστος των νομικών ενεργειών που δύναται να λάβει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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Διαχειριστικό Κόστος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επίδοση Εξώδικων Μέτρων (Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων - Αποφάσεις
Ασφαλιστικών Μέτρων)
Εκτέλεση απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων
Παρουσία 1ου Μάρτυρα
Παρουσία 2ου Μάρτυρα
Έκθεση Δικαστικού Επιμελητή
Σύναψη Συμβολαιογραφικής πράξης για Κατάθεση Αντιγράφου Κλειδιών
Διαμερίσματος
Επέμβαση Κλειδαρά
Κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων
Χαρτοσήμανση ανά Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων
Αμοιβή Δικηγόρου - Παράσταση Δίκης

35 €

35 €

300 €
50 €
50 €
300 €

300 €
50 €
50 €
300 €

30 €

30 €

110 €
136 €
4€
232 €

110 €
176 €
5€
197 €

Επειδή, το ως άνω διαχειριστικό κόστος δεν δύναται να ενταχθεί στις Επικουρικές και Τιμολογούμενες Υπηρεσίες
που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Κώδικα καθώς δεν αφορά σε υπηρεσία που παρέχεται από τον Διαχειριστή
επικουρικά ως προς την Βασική Δραστηριότητα Διανομής και επιπλέον δεν αφορά σε υπηρεσία που παρέχεται
αποκλειστικά από τον Διαχειριστή, αλλά πρόκειται για μεταφορά του κόστους που πιθανόν να αναλάβει ο Διαχειριστής κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Επειδή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις κείμενες διατάξεις διαδικασία.
Επειδή, ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον
εγκεκριμένο κατάλογο.
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Την έγκριση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών, τον οποίο υπέβαλε ο Διαχειριστής σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Κώδικα καθώς και την κοστολόγηση αυτών ως ακολούθως:
Υπηρεσία (α) - Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής:

ȴȻȾɈɉɃȴȻȰɁɃɀȸɇȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɈȵȿȸɇɉɁȴȵɇȸɇ



ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ


Ɉȵȿȸ
ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ
+
ȾɃɇɈɃɇ
ȳȻȰɀȵȳȻɇɈɃ
ɈɉɅɃɇ
ɀȵȳȻɇɈȸ ɀȵȳȻɇɈȸ
ȵȾɅɈɏɇȸ* ɅȵɆȻɃɍȸ ɌɅȰ
ȴȻȰɇɈȰɇȵȻɇ
Ȼɇɍɉɇ
ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȸȾɃɇɇɉɁȴȵɇȸɇ ɀȵɈɆȸɈȸ/ ɅȰɆɃɍȸ
ȵɆɀȰɆȻɏɁ
%
ȺȵɇɇȰȿɃͲ 24%
ȺȵɇɇȰȿɃ
/m
ɀȵȻɏɈȸ (Ɂm3/h) (kcal/h)
ɀȵɈɆȸɈɏɁ/
ɁȻȾȸɇ
(€)
ɁȻȾȸɇ(€)
ɆɉȺɀȻɇɈɏɁͲ
€
ɀȵɈɆȸɈɏɁ(ɉx
ɅxȲ)ɇȵcm

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
1

ȰɈɃɀȻȾȸ
ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
G4/
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ͲȵɀɅɃɆȻȾȸɍɆȸɇȸ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ GRU10
(ɀȻȾɆɃɉ
ɇɈȸȿȸ)
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

6

51.600

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
2

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
ͲȾȵɁɈɆȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
G6/
ɃȻȾȻȰȾȸ/ɀȸ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
GRU10
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ȵɀɅɃɆȻȾȸͲ
ɇɈȸȿȸ)
ȵɀɅɃɆȻȾȸɍɆȸɇȸ
(ɀȻȾɆɃɉ
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

10

86.000

50,4x36,4x21,4
/
50,4x50,4x21,4

60x40x25/
60x60x30

1.202,23

100%

0,00

0,00

1.273,40

100%

0,00

0,00
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Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
3

G10/
GRU25

16

137.600

70x50x35/
80x70x40

1.534,21

100%

0,00

0,00

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ G16/
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ (ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ GRU25
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
G25/
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ) GRU50
ɇɈȸȿȸ)
G40/
GRU70

25

215.000

70x50x35/
80x70x40

1.534,21

100%

0,00

0,00

40

344.000

80x60x40/
100x80x45

1.672,49

100%

0,00

0,00

65

559.000

110x80x45/
130x100x50

2.175,61

100%

0,00

0,00

554,80

100%

0,00

0,00

425,31

100%

0,00

0,00

195,24

100%

0,00

0,00

24,77

0%

24,77

30,71

100%

0,00

0,00

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ    ɲʋʊ  0
ɹʘʎ 8 ʅɹʏʌɲ  ʃɲɿ
ɹʘʎ5ʅɹʏʌɲ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸ
ɹʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ʅɸʏʌɻʏɹʎ

G4

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰɈɃɀȻȾȸ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃɇȸɀȵȻɃ
ɇɈȸȿȸ
ɅȰɆɃɍȸɇɇȵ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
ʃɲɿɹʘʎ5ʅɹʏʌɲ
5
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸ
ɅȵɆȻɇɃɈȵɆɏɁ3
ɹʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
ʅɸʏʌɻʏɹʎ

G4

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸͲɇȸɀȵȻɃ
ɅȰɆɃɍȸɇɇȵ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɉɅȰɆɍɃɉɇȰ
ɇɈȸȿȸɹʘʎʃɲɿ3
6
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ʅɹʏʌɲ
ɇɈȸȿȸȹɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ȾȰɈȰɇȾȵɉȰɇɀȵɁȸ
ȵɏɇ31/12/2008

G4

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃɇȸɀȵȻɃ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɅȰɆɃɍȸɇɇȵ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
4
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰȵɏɇȾȰȻ3
ɀȵɈɆȸɈɏɁ







ȳȻȰȾȰȺȵȵɅȻɅȿȵɃɁɀȵɈɆɃ
ȳȻȰȾȰɈȰɁȰȿɏɈȵɇ
ɀȵȾȰɈȰɁȰȿɏɇȸ
ɀȵȳȰȿɉɈȵɆȸɈɏɁ
9.051m3/ɹʏʉʎ

Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ
7
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ɈɃȾɃɇɈɃɇɇɉɁȴȵɇȸɇɉɅɃȿɃȳȻȷȵɈȰȻȾȰɈȰɅȵɆȻɅɈɏɇȸ

*ȶʃʋʏʘʍɻ100%Ͳȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻɸʆʏʊʎ60ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎ
ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ1ɹʘʎ6ɶɿɲʃɳɽɸɸʋɿʋʄɹʉʆʅɹʏʌʉʏʉʐʋɲʌʉʖɸʏɸʐʏɿʃʉʑɲɶʘɶʉʑʃɲɿʏɻʎʋɲʌʉʖɸʏɸʐʏɿʃɼʎʍʏɼʄɻʎʋɹʌɲʆʏʉʐʅɸɶʀʍʏʉʐ,ʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆ
ɲʆʘʏɹʌʘʋʀʆɲʃɲ,ʆɲʐʔʀʍʏɲʏɲɿɸʋɿʋʄɹʉʆʖʌɹʘʍɻ24,77€ʋʄɹʉʆɌɅȰ.
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎɴɳʆɲʎʍʏɻɷɿɲʃʄɳɷʘʍɻʏɻʎʋɲʌʉʖɸʏɸʐʏɿʃɼʎʍʏɼʄɻʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ1ʃɲɿ6ʆɲʐʔʀʍʏɲʏɲɿɸʋɿʋʄɹʉʆʖʌɹʘʍɻ13,78€ʋʄɹʉʆ
ɌɅȰ.



ȴȻȾɈɉɃȴȻȰɁɃɀȸɇȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɈȵȿȸɇɉɁȴȵɇȸɇ



ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ1 ͲȵɀɅɃɆȻȾȸɍɆȸɇȸ
(ɀȻȾɆɃɉ
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

ȳȻȰɀȵȳȻɇɈɃɀȸȾɃɇ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ/m

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ
ȴȻȰɇɈȰɇȵȻɇ
ɇɉɁɃȿȻȾɃ
Ɉȵȿȸ
+
ȵɆɀȰɆȻɏɁ
ȾɃɇɈɃɇ
ɇɉɁȴȵɇȸɇ
ɈɉɅɃɇ
ɀȵȳȻɇɈȸ ɀȵȳȻɇɈȸ
ȵȾɅɈɏɇȸ*
ɌɅȰ
ɀȵɈɆȸɈɏɁ/
Ȼɇɍɉɇ
ɅȵɆȻɃɍȸ
ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈɆȸɈȸ/ ɅȰɆɃɍȸ
24%
ɆɉȺɀȻɇɈɏɁͲ
%
ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɀȵȻɏɈȸ (Ɂm3/h) (kcal/h)
(€)
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
(€)
€
(ɉxɅxȲ)ɇȵ
cm

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
G4/GRU10
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

6

51.600

50,4x36,4x21,4
/
1.232,34
50,4x50,4x21,4

100%

0,00

0,00
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ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲȾȵɁɈɆȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ2
ɃȻȾȻȰȾȸ/ɀȸ
ȵɀɅɃɆȻȾȸͲ
ȵɀɅɃɆȻȾȸɍɆȸɇȸ
(ɀȻȾɆɃɉ
ɀȵȳȵȺɃɉɇ)

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ3
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
G6/GRU10
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸ)

10

86.000

60x40x25/
60x60x30

1.303,70

100%

0,00

0,00

G10/GRU25

16

137.600

70x50x35/
80x70x40

1.567,01

100%

0,00

0,00

25

215.000

1.567,01

100%

0,00

0,00

40

344.000

1.705,28

100%

0,00

0,00

65

559.000

2.210,99

100%

0,00

0,00

567,69

100%

0,00

0,00

434,76

100%

0,00

0,00

198,10

100%

0,00

0,00

ɲʋʊ0ɹʘʎ8ʅɹʏʌɲ
G16/GRU25
(ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ G25/GRU50
ɇɈȸȿȸ)
G40/GRU70

ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ4
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰȵɏɇȾȰȻ3
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸ
ͲɅɃȿȿȰɅȿɃ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ5
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇȵ
ɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ɅȵɆȻɇɃɈȵɆɏɁ3
ɀȵɈɆȸɈɏɁ
ȰɈɃɀȻȾȸ
ȺȵɆɀȰɁɇȸͲ
ɇȸɀȵȻɃɅȰɆɃɍȸɇ
ɇȵ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ6
ɉɅȰɆɍɃɉɇȰ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸȹɇɉɇɈɃȻɍȻȰ
ȾȰɈȰɇȾȵɉȰɇɀȵɁȸ
ȵɏɇ31/12/2008

26109

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ 
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɲʋʊ0ɹʘʎ8
ʅɹʏʌɲʃɲɿɹʘʎ5
ʅɹʏʌɲ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʅɸʏʌɻʏɹʎ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾɃɇ
ȰȳɏȳɃɇʃɲɿ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɲʋʊ0ɹʘʎ8
ʅɹʏʌɲʃɲɿɹʘʎ5
ʅɹʏʌɲ
ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʅɸʏʌɻʏɹʎ

ɅȰɆɃɍȵɈȵɉɈȻȾȸ
ɇɈȸȿȸɹʘʎʃɲɿ3
ʅɹʏʌɲ

70x50x35/
80x70x40
80x60x40/
100x80x45
110x80x45/
130x100x50

G4




G4



G4



ȳȻȰȾȰɈȰɁȰȿɏɈȵɇ
ȳȻȰȾȰȺȵȵɅȻɅȿȵɃɁɀȵɈɆɃ
22,75
0%
22,75 28,21
ɀȵȾȰɈȰɁȰȿɏɇȸ
Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻ7
ɈɃȾɃɇɈɃɇɇɉɁȴȵɇȸɇɉɅɃȿɃȳȻȷȵɈȰȻȾȰɈȰ
0,00
100%
ɀȵȳȰȿɉɈȵɆȸɈɏɁ
0,00
ɅȵɆȻɅɈɏɇȸ
9.051m3/ɹʏʉʎ
*ȶʃʋʏʘʍɻ100%Ͳȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻɸʆʏʊʎ60ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎ
ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ1ɹʘʎ6ɶɿɲʃɳɽɸɸʋɿʋʄɹʉʆʅɹʏʌʉʏʉʐʋɲʌʉʖɸʏɸʐʏɿʃʉʑɲɶʘɶʉʑʃɲɿʏɻʎʋɲʌʉʖɸʏɸʐʏɿʃɼʎʍʏɼʄɻʎʋɹʌɲʆʏʉʐʅɸɶʀʍʏʉʐ,ʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆ
ɲʆʘʏɹʌʘʋʀʆɲʃɲ,ʆɲʐʔʀʍʏɲʏɲɿɸʋɿʋʄɹʉʆʖʌɹʘʍɻ22,75€ʋʄɹʉʆɌɅȰ.
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎɴɳʆɲʎʍʏɻɷɿɲʃʄɳɷʘʍɻʏɻʎʋɲʌʉʖɸʏɸʐʏɿʃɼʎʍʏɼʄɻʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ1ʃɲɿ6ʆɲʐʔʀʍʏɲʏɲɿɸʋɿʋʄɹʉʆʖʌɹʘʍɻ13,78€ʋʄɹʉʆ
ɌɅȰ.



Υπηρεσία (β) - Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των
απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών:
Τύπος Ευφυούς Συστήματος Μέτρησης
Κόστος
Κόστος
και Εξοπλισμού Τηλεμέτρησης
G4
87,66 €
87,69 €
G6
124,66 €
124,69 €
G10
174,66 €
174,69 €
G16
274,66 €
274,69 €
G25
374,66 €
374,69 €
Διορθωτής όγκου ΡΤΖ με τηλεμέτρηση
862,16 €
862,19 €
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Υπηρεσία (γ) -Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης,
κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:
Χωρίς χρέωση
Υπηρεσία (δ) ‐ Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος
του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:
Τύπος Ευφυούς Συστήματος
Μέτρησης και Εξοπλισμού
Κόστος
Κόστος
Τηλεμέτρησης
G4
87,66 €
87,69 €
G6
124,66 €
124,69 €
G10
174,66 €
174,69 €
G16
274,66 €
274,69 €
G25
374,66 €
374,69 €
Διορθωτής όγκου ΡΤΖ με
862,16 €
862,19 €
τηλεμέτρηση
Υπηρεσία (ε) ‐ Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος
Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής:
Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)
Υπηρεσία (στ) ‐ Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη:
Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)
Υπηρεσία (ζ ii) ‐ Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του Τελικού
Πελάτη:
Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)
Υπηρεσία (ζ i, iii) ‐ Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν
αιτήματος του Χρήστη Διανομής είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης:

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής
κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)
Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν
αιτήματος Τελικού Πελάτη)
Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)
Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)
Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
Μετρητής >G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόστος Διακοπής

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος Διακοπής

20,83 €

20,81 €

27,20 €

27,03 €

22,24 €
28,60 €
23,99 €
30,36 €

22,21 €
28,43 €
24,01 €
30,23 €

Υπηρεσία (η) - Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή,
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος
Κόστος
Επανενεργοποίησης Επανενεργοποίησης
Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από
Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού
22,16 €
22,19 €
Πελάτη)
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή
28,53 €
28,40 €
με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)
Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από
22,16 €
22,19 €
Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή
28,53 €
28,40 €
με αίτημα Χρήστη Διανομής)
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Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από
Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή
με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
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22,16 €

22,19 €

28,53 €

28,40 €

Υπηρεσία (θ) - Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόστος
Αποσύνδεσης
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση
104,28 €
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα
104,28 €
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό
804,21 €
Έως 24 μέτρα)2
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό
964,21 €
(Άνω των 24 μέτρων)2
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική
1.084,21 €
Περίπτωση)1
Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά
201,83 €
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση
• Σφράγισμα βάνας και αφαίρεση μετρητή
34,48 €
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα
34,48 €
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)
724,44 €
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)
884,44 €
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)
1.004,44 €
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
• Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
σκαλωσιά
132,03 €
• Κλείσιμο βάνας ασφαλείας
Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού
462,08 €
• Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή
34,98 €
• Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή
Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM
34,48 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος
Αποσύνδεσης
104,27 €
104,27 €
803,74 €
963,74 €
1.083,74 €
200,41 €
34,47 €
34,47 €
724,20 €

884,20 €

1.004,20 €

130,61 €
460,66 €
34,97 €
34,47 €

Υπηρεσία (ι) - Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος
Κόστος
Επανασύνδεσης
Επανασύνδεσης
Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Απλή
101,12 €
100,88 €
επέμβαση
Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα
101,12 €
100,88 €
Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
801,06 €
800,34 €
ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)
Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
961,06 €
960,34 €
ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)
Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με
1.081,06 €
1.080,34 €
ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)
2
Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του ανυψωτικού μηχανήματος στον τόπο του έργου, η χρήση του μηχανήματος σε οποιοδήποτε
ύψος του κτιρίου από εξειδικευμένο οδηγό, η συντήρηση, η φθορά και η απομάκρυνση του μηχανήματος μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών.
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Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά
• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με
Απλή Επέμβαση
• Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας και
αφαίρεση μετρητή
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας
• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με
Επέμβαση με σκάλα
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας
• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με
Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας
• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με
Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας
• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με
Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας
• Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με
Επέμβαση με σκαλωσιά
• Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας
Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με Εκσκαφή με κοπή
Παροχετευτικού Αγωγού
• Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν
το μειωτή
• Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν
το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή
Επανασύνδεση με Άνοιγμα Θαμμένης Βάνας GRM
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198,68 €

197,02 €

26,69 €

26,45 €

26,69 €

26,45 €

716,66 €

716,18 €

876,66 €

876,18 €

996,66 €

996,18 €

124,25 €

122,59 €

479,55

€ 477,89 €

27,19 €

26,95 €

26,69 €

26,45 €

Υπηρεσία (ια) - Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας:
Χωρίς χρέωση
Υπηρεσία (ιβ) - Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του
Χρήστη Διανομής:
Τύπος Μετρητή
G4
G6
G10
G16
G25
G40
G65(Diaph)
G65 (T/R)
G100 (Τ)
G100 (R)
G160
G250
G400
G650
G1000
G1600
G2500

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κόστος
45,49 €
58,68 €
80,84 €
80,84 €
80,84 €
80,84 €
93,58 €
259,94 €
270,08 €
285,30 €
310,66 €
361,38 €
412,10 €
462,82 €
614,98 €
716,42 €
2.085,86 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κόστος
45,52 €
58,70 €
80,89 €
80,89 €
80,89 €
80,89 €
93,33 €
259,69 €
269,83 €
285,05 €
310,41 €
361,13 €
411,85 €
462,57 €
614,73 €
716,17 €
2.085,61 €
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Υπηρεσία (lγ) - Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του
Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή
που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων:
Χωρίς χρέωση
Υπηρεσία (ιδ) - Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης
που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της:
Χωρίς χρέωση
2. Οι επικουρικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 1 στοιχ. (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου
Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη
ή Χρήστη Διανομής, (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής
Εγκατάστασης κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη και
(ζ ii) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Τελικού
Πελάτη, κοστολογούνται από τον Διαχειριστή κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη
ΡΑΕ εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα
κοστολόγια, επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους.
3. Η παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 1 στοιχ. (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς
μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη, (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών
Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και
αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας, (ιγ) Καταγραφή
μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του
Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα
διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό
Μετρήσεων, (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης
που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της, λαμβάνει χώρα
χωρίς χρέωση από το Διαχειριστή. Διευκρινίζεται ότι οι
εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από προ-
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σωπικό του Διαχειριστή και αποκλείεται τυχόν αναζήτηση του κόστους αυτών σε περίπτωση ανάθεσης αυτών
υπεργολαβικά.
4. Δεν εγκρίνονται οι χρεώσεις διαχειριστικού κόστους
που εισηγείται ο Διαχειριστής σχετικά με τις ενέργειες
που δύναται να λάβει ώστε να εξασφαλίσει πρόσβαση
στο σημείο παράδοσης με σκοπό την αποσύνδεση της
Τροφοδοσίας με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση καθώς δεν αφορούν Επικουρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα.
5. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών και οι αντίστοιχες χρεώσεις, όπως αποτυπώνονται υπό στοιχ. 1, 2
και 3 του διατακτικού ανωτέρω ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
6. Ο Διαχειριστής μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2021 υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ νέο Κατάλογο Επικουρικών
Υπηρεσιών με τις μοναδιαίες τιμές αυτών σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 4 του Κώδικα. Μέχρι την έναρξη ισχύος
του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και των
αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται τα
εγκριθέντα με την παρούσα, εκτός από την υπηρεσία (α)
της Σύνδεσης νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο
Διανομής για την οποία σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Κανονισμού Τιμολόγησης για το έτος 2021 εφαρμόζεται
ποσοστό έκπτωσης 100% στα Τέλη Σύνδεσης, ενώ για
το έτος 2022, η έκπτωση που θα εφαρμοστεί είναι 0%,
οπότε θα ισχύσουν τα αντίστοιχα κόστη σύνδεσης χωρίς
την έκπτωση, όπως αναφέρονται στους αντίστοιχους
πίνακες των Τελών Σύνδεσης.
7. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
8. Την ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα του
Διαχειριστή σε εμφανές σημείο.
Αθήνα, 16 Απριλίου 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.

*02022920106210020*

