
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 634/2021 
Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολο-

γούμενων Υπηρεσιών και των μοναδιαίων τι-

μών αυτών του Διαχειριστή με την επωνυμία 

«HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 

(Β’ 3726/2021) 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 Αερί-
ου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρο-
γονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), (εφεξής ο 
«Νόμος).

2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 589/2016 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσι-
κού Αερίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 του 
ν. 4001/2011» (Β’ 487/2017), εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρι-
σης Δικτύου Διανομής» ή ο «Κώδικας»), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπ’ αρ. 702/2017 (Β’ 3221), 298/2018 (Β’ 1507) 
και 642/2018 (Β’ 3334) και 420/2021 (B’ 3726) αποφάσεις 
της ΡΑΕ.

4. Την υπ’ αρ. 1376/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Για τη 
μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC 
NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. 
«HENGAS Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, 
που χορηγήθηκε με την υπ’  αρ. 799/2019 απόφαση 
ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL TEXNIKH - 
ΒIOMHXANIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.») προκειμένου για 
τον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας» (Β’ 4470).

5. Την υπ’ αρ. 1437/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Για τη 
μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC 
NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 
(δ.τ. «HENGAS A.E.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αε-
ρίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 800/2019 απόφαση 
ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.») προκειμένου για τον 
Δήμο Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», Β’ 5363).

6. Την υπ’ αρ. 1438/2020 απόφαση ΡΑΕ «Για τη με-
ταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC 
NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 
(δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αε-
ρίου, που χορηγήθηκε με την υπό στοιχεία 1099Α/2019 
απόφαση της ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL 
TEXNIKH - BIOMHXANIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.») (Β’ 5212) 
προκειμένου για τον Δήμο Πολυγύρου της Περιφερει-
ακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (Β’ 5370).

7. Την υπ’ αρ. 1439/2020 απόφαση ΡΑΕ «Για τη με-
ταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC 
NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. 
«HENGAS A.E.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, 
που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 1099/2019 απόφαση 
ΡΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.») προκειμένου για τον 
Δήμο Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 5411).

8. Την υπ’ αρ. 1478/2020 απόφαση ΡΑΕ «Για τη χορή-
γηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με 
την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HENGAS 
A.E.» για τον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου» (Β’ 5253).

9. Την υπ’ αρ. 174/2021 απόφαση ΡΑΕ «Για τη Μεταβίβα-
ση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL 
GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
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ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS 
Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορη-
γήθηκε με την υπ’ αρ. 888/2020 απόφαση ΡΑΕ στην εται-
ρεία με την επωνυμία «EDIL TEXNIKH - BIOMHXANIKH 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (δ.τ. 
«HELLAS EDIL S.A.») προκειμένου για τον Δήμο Τρίπολης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Β’ 840).

10. Την υπ’ αρ. 175/2021 απόφαση ΡΑΕ «Για τη Μεταβί-
βαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL 
GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS 
Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορη-
γήθηκε με την υπ’ αρ. 889/2020 απόφαση ΡΑΕ στην εται-
ρεία με την επωνυμία «EDIL TEXNIKH - BIOMHXANIKH 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (δ.τ. 
«HELLAS EDIL S.A.») προκειμένου για τον Δήμο Κορίνθου 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 824).

11. Την υπ’ αρ. 493/2021 απόφαση ΡΑΕ «για τη χορή-
γηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με 
την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HENGAS 
Α.Ε.» προκειμένου για τον Δήμο Νάουσας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ).

12. Την υπ’ αρ. 494/2021 απόφαση ΡΑΕ «για τη χορή-
γηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με 
την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙ-
ΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 
«HENGAS Α.Ε.» προκειμένου για τον Δήμο Σκύδρας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Υπό δημοσίευση 
σε ΦΕΚ).

13. Την υπ’ αρ. 177/2021 απόφαση ΡΑΕ «για την Πιστο-
ποίηση της ανώνυμης εταιρείας «HELLENIC NATURAL 
GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS 
Α.Ε.») ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού 
Αερίου».

14. Την υπ’ αρ. 423/2021 απόφαση ΡΑΕ «για τη χο-
ρήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΗΕLLENIC NATURAL GAS 
DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον δ.τ. «HENGAS 
A.E.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 614/2021 από-
φαση ΡΑΕ και ισχύει (εφεξής: «η Άδεια Διαχείρισης») (Υπό 
δημοσίευση σε ΦΕΚ).

15. Την υπ’ αρ. 615/2021 απόφαση ΡΑΕ «Καθορισμός 
του Απαιτούμενου Εσόδου και Έγκριση Τιμολογίου για 
τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου 
του Δικτύου Διανομής του Διαχειριστή με την επωνυμία 
«HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ-
ΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») για τη Ρυθμιστική Περίοδο 
2021-2024» (Υπό δημοσίευση σε ΦΕΚ).

16. Το υπό στοιχεία Ι-307510/02.08.2021 έγγραφο της 
εταιρείας «HENGAS Α.Ε.» (εφεξής ο «Διαχειριστής» με 
θέμα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το 
οποίο υποβλήθηκε η εισήγηση του Διαχειριστή για τις 
χρεώσεις των επικουρικών υπηρεσιών.

17. Το υπό στοιχεία Ο-89167/03.08.2021 έγγραφο της 
ΡΑΕ με θέμα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

18. Τα υπό στοιχεία Ι-307694/03.08.2021 και Ι-307784/ 
04.08.2021 έγγραφα της εταιρείας «HENGAS Α.Ε.» με 
θέμα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τα 
οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

19. Την υπ’ αρ. 235/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού 
Αερίου» (Β’ 4818), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 422/2021 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώ-
ρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου» (Β’ 2794) (εφεξής ο «Κανονισμός Με-
τρήσεων»).

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, η παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα περιλαμ-

βάνει ενδεικτικά τις Επικουρικές Υπηρεσίες ως προς τη 
Βασική Δραστηριότητα τις οποίες ο Διαχειριστής δύ-
ναται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής ή/και στους 
Τελικούς Πελάτες αποκλειστικά εντός της Περιοχής της 
Αδείας του.

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρ-
θρου 13 του Κώδικα:

«4. Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ 
κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβά-
νει 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 υπεύ-
θυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρι-
κών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράτ-
τει τίμημα για Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρ-
θρου 13 του Κώδικα:

«3. Οι Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου παρέχονται 
από τον 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, ο Διαχειριστής με το σχετικό 16 έγγραφό του, 
όπως αυτό συμπληρώθηκε με το σχετικό 18, υπέβαλε 
στη ΡΑΕ προς έγκριση τον 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 υπολογι-
σμό των μοναδιαίων τιμών των Επικουρικών Υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα.

Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 615/2021 απόφασή της 
(σχετικό 15) ενέκρινε τους συντελεστές των τιμολογίων 
διανομής για τα δίκτυα διανομής της εταιρείας «HENGAS 
Α.Ε.».

Επειδή, ο Κατάλογος των Επικουρικών Υπηρεσιών πε-
ριλαμβάνει τις χρεώσεις για τις Επικουρικές Υπηρεσίες, οι 
οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) έως (ιδ) της παρ. 1 
του άρθρου 13 του Κώδικα.
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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 16 το οποίο συ-
μπλήρωσε με το υπό το σχετικό 18 έγγραφα, υπέβαλε 
στη ΡΑΕ τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους των 
Επικουρικών Υπηρεσιών με ανάλυση των στοιχείων κό-
στους 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 παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα 
για τη Σύνδεση νέων σημείων Παράδοσης με το δίκτυο 
Διανομής.

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 615/2021 απόφαση 
της ΡΑΕ περί Έγκρισης του Τιμολογίου για τη χρέωση 
της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 

των Δικτύων Διανομής του Διαχειριστή και σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του Κανονισμού Τιμολόγησης εφαρμόζεται 
ποσοστό έκπτωσης 0% στα Τέλη Σύνδεσης για όλα τα 
έτη της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου 2021-2024. Αυτό 
σημαίνει ότι τυχόν έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης του Δια-
χειριστή δεν θα ενταχθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή 
Βάση του Διαχειριστή.

Επειδή, στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια 
περιοχή εγκριθεί η επιδότηση του κόστους σύνδεσης 
μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ο Διαχειριστής οφείλει 
να μεταφέρει την επιδότηση στους Τελικούς Πελάτες που 
πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής εφαρμό-
ζοντας έκπτωση στα τέλη σύνδεσης αυτών.

Επειδή, ο Διαχειριστής στην εισήγησή του αναφέρει 
ότι ήδη για την πόλη της Μεγαλόπολης έχει εγκριθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ επιδότηση του κόστους σύνδεσης των 
Τελικών Πελατών που θα συνδεθούν στο δίκτυο αυτής 
της πόλης.

Επειδή, ο Διαχειριστής προτείνει τα Τέλη σύνδεσης ανά 
κατηγορία μετρητή να είναι τα παρακάτω:

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ

ΜΕΤΡΗΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΑΡΟΧΗ 
(Nm3/h)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ%
ΤΕΛΗ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΦΠΑ 24%

(€)

 ΑΤΟΜΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ(μικρού μεγέθους)

G4 - G6 10 670,00 € 0% 670,00 € 830,80 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

G6 - G16 25 1.040,00 € 0% 1.040,00 € 1.289,60 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

G25 - G40 65 1.340,00 € 0% 1.340,00 € 1.661,60 €

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ 45,00 € 0% 45,00 € 55,80 €

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2GWh ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν:
1. Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού έως 8 μέτρα
2. Προμήθεια/Εγκατάσταση ρυθμιστή πίεσης
3. Κατασκευή παροχετευτικής στήλης έως 5 μέτρα
4. Προμήθεια/Εγκατάσταση έξυπνου μετρητή
5. Έλεγχο εσωτερικής εγκατάστασης και αεριοδότηση
Ενώ για κάθε επιπλέον μέτρο αγωγού το κόστος θα ανέρχεται σε 45 € πλέον ΦΠΑ.
Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή το κόστος της εκάστοτε κατηγορίας σύνδεσης μετρητών 

τεκμηριώνεται ως κάτωθι:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ G4-G6

Α. Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού

990€

1. Προμήθεια και Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32
2.  Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό 

Κανονισμό αρ. Δ3/Α/22925
3. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h
4. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με εννιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)
5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ58528 Τεύχος B’ 4411/25.09.2021

Β. Κατασκευή παροχετευτικής στήλης 220€

1.  Κατασκευή ενάεριας παροχετευτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4’’ έως 2’’

2. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)
3. Ενεργοποίηση Μετρητή

Γ. Προμήθεια μετρητή G4/G6 με παρελκόμενα 120€

Σύνολο Α+Β+Γ: 1.340,00€

Λαμβάνοντας την παραδοχή ότι από κάθε παροχετευτικό αγωγό θα συνδέονται κατά μέσο όρο 3 τελικοί κατα-
ναλωτές προκύπτει:

Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού: 990€
Κατασκευή παροχετευτικής στήλης x 3: 660€
Προμήθεια μετρητή G4/G6 x 3: 360€
Σύνολο για 3 πελάτες: 2.010,00€
Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G4-G6: 670,00€

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ G10-G16

Α. Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού

990€

1. Προμήθεια και Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32
2.  Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό 

Κανονισμό αρ. Δ3/Α/22925
3. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h
4. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με εννιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)
5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα

Β. Κατασκευή παροχετευτικής στήλης

220€
1.  Κατασκευή ενάεριας παροχετευτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 

μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4’’ έως 2’’
2. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)
3. Ενεργοποίηση Μετρητή

Γ. Προμήθεια μετρητή G10/G16 με παρελκόμενα 325€

Σύνολο Α+Β+Γ: 1.535,00€

Λαμβάνοντας την παραδοχή ότι από κάθε παροχετευτικό αγωγό θα συνδέονται κατά μέσο όρο 2 τελικοί κατα-
ναλωτές προκύπτει:

Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού: 990€
Κατασκευή παροχετευτικής στήλης x 2: 440€
Προμήθεια μετρητή G10/G16 x 2: 650€ 
Σύνολο για 2 πελάτες: 2.080,00€
Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G10-G16: 1040,00€

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ G25-G40

Α. Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού

990€6. Προμήθεια και Κατασκευή 
Πολυαιθυλένιο De 32

παροχετευτικού αγωγού δικτύου Φ.Α.

7.  Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό 
Κανονισμό αρ.Δ3/Α/22925

8. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h
9. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με εννιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)
10. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα
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Β. Κατασκευή παροχετευτικής στήλης

220€
4.  Κατασκευή ενάεριας παροχετευτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 

μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4’’ έως 2’’
5. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)
6. Ενεργοποίηση Μετρητή

Γ. Προμήθεια μετρητή G25/G40 με παρελκόμενα 625€

Σύνολο Α+Β+Γ: 1.835,00€

Λαμβάνοντας την παραδοχή ότι από κάθε παροχε-
τευτικό αγωγό θα συνδέονται κατά μέσο όρο 2 τελικοί 
καταναλωτές προκύπτει:

Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού: 990€
Κατασκευή παροχετευτικής στήλης x 2: 440€
Προμήθεια μετρητή G25/G40 x 2: 1250€
Σύνολο για 2 πελάτες: 2.680,00€
Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G25-G40: 

1340,00€
Oι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε 

ισχύοντα ΦΠΑ.
2. Προτεινόμενες χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσι-

ών υπό στοιχεία (γ), (ια), (ιγ) και (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 
13 του Κώδικα Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Διαχειριστή, για κάθε μία από τις ακόλουθες τέσσερις 
επικουρικές υπηρεσίες της παρ. 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 τον Διαχειριστή κατό-
πιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανο-
μής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζε-
ται στον Κανονισμό Μετρήσεων,

(ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει 
λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελ-
λοντικής εξυπηρέτησής της, o Διαχειριστής προτείνει 
αυτές να παρέχονται χωρίς χρέωση και η ΡΑΕ θεωρεί την 
πρόταση αυτή εύλογη.

Επειδή, ειδικότερα για την υπηρεσία (ιγ) ο Διαχειριστής 
οφείλει να την παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Μετρήσεων τηρώντας αυστηρά την εμπι-
στευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών 
που λαμβάνει κατά την τήρηση των υποχρεώσεών του, 
ενώ η εν λόγω υποχρέωση καταλαμβάνει όχι μόνο το 
προσωπικό του Διαχειριστή αλλά και το προσωπικό των 
εξωτερικών συνεργατών του Διαχειριστή.

3. Προτεινόμενες χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρε-
σιών υπό στοιχεία (ε), (στ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
Κώδικα

Επειδή, σύμφωνα με το σχετικό 11 έγγραφο του Διαχει-
ριστή, για τις ακόλουθες Επικουρικές Υπηρεσίες:

(ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Δι-
ανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη 
Διανομής

(στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κα-
τόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη που σύμφωνα με την 
εισήγηση του Διαχειριστή περιλαμβάνει αναλυτικά τις 
εργασίες:

- Αντικατάσταση του μετρητή: Σε περίπτωση που ο με-
τρητής χρήζει αντικατάστασης από βλάβη υπαιτιότητας 
άλλου από τον Διαχειριστή, ο Τελικός Πελάτης πρέπει 
να προβεί σε αίτημα αντικατάστασης αυτού. Η εταιρία 
προβαίνει στην απομάκρυνση του παλαιού και τοποθετεί 
νέο μετρητή.

- Αύξηση/Μείωση Φορτίου Βιομηχανικών πελατών 
ανά τύπο μετρητή: Ο πελάτης δηλώνει την αύξηση ή 
την μείωση του αρχικώς δηλωθέντος φορτίου (εξαιτίας 
προσθήκης ή κατάργησης συσκευών, αλλαγή χρήσης 
φυσικού αερίου κ.λπ.). Ανάλογα με το μέγεθος αύξησης 
ή μείωσης φορτίου και εφόσον απαιτείται, η εταιρία προ-
βαίνει σε αντικατάσταση ή τροποποίηση του μετρητή/ή 
και του σταθμού MR, ώστε να εξυπηρετεί το απαιτούμενο 
φορτίο.

Προτείνεται η κοστολόγηση να πραγματοποιείται από 
τον Διαχειριστή κατά περίπτωση (ad hoc), αναλόγως των 
υλικών και εργασιών που απαιτούνται και να αποστέλ-
λεται προσφορά στον αιτούντα.

Επειδή ο τρόπος αυτός κοστολόγησης κρίνεται εύλο-
γος καθώς:

- Για την επικουρική υπηρεσία (ε) της παρ. 1 του άρθρου 
13 του Κώδικα, δεν είναι εφικτή η συστηματοποίηση 
όλων των περιπτώσεων μετατόπισης τμήματος υφιστά-
μενου Δικτύου Διανομής και επομένως η εκ των προτέ-
ρων κοστολόγηση της εν λόγω Επικουρικής Υπηρεσίας 
θα συνεπάγεται το μη σωστό υπολογισμό του ακριβούς 
κόστους αυτής, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση με-
ταξύ των Τελικών Πελατών ή/και των Χρηστών Διανομής.

- Για την επικουρική υπηρεσία (στ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του Κώδικα, αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 
29 του Κώδικα ότι:

«Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει 
δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποί-
ησης υφιστάμενου σημείου παράδοσης η οποία περι-
λαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες 
τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β) τον εκτιμώ-
μενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και γ) την τρο-
ποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.»

και βάσει των ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχει η δυνα-
τότητα επί τούτου χρέωσης αυτής. Ο Διαχειριστής οφεί-
λει να υποβάλει στη ΡΑΕ ετήσια έκθεση με απολογιστι-
κά στοιχεία των ανωτέρω υπηρεσιών με τα αντίστοιχα 
κοστολόγια ανά περίπτωση.
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4. Προτεινόμενες χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσι-
ών υπό στοιχεία (β), (δ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ιβ) της παρ. 1 
του άρθρου 13 του Κώδικα

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, 
για κάθε μία από τις ακόλουθες επικουρικές υπηρεσίες 
της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα:

(β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων 
μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτη-
των εξοπλισμών υποστήριξης αυτών,

(δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφι-
στάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του 
Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη,

(ζ) (i) Διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση 
τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, 
είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής, είτε κα-
τόπιν 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 Πε-
λάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση,

(ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή 
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη 
Διανομής,

o Διαχειριστής προτείνει την κοστολόγηση των ως 
άνω επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ακόλουθες 

χρεώσεις ανά υπηρεσία και για όλες τις περιοχές που θα 
αναπτύξει δίκτυα διανομής. Ειδικότερα:

Υπηρεσία (β): Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών 
συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή 
όλοι οι μετρητές που θα εγκατασταθούν θα είναι τύ-
που ευφυούς συστήματος μέτρησης η υπηρεσία αυτή 
θεωρείται ταυτόσημη με την υπό το (α) υπηρεσία και 
θα χρεώνεται σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη 
τιμολογιακή πολιτική βάσει της απόφασης έγκρισης των 
τιμολόγιών διανομής.

Υπηρεσία (δ) - Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρη-
σης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήμα-
τος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή 
Οι μοναδιαίες χρεώσεις για την Επικουρική Υπηρεσία 
«Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμε-
να 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, επομένως και σύμφωνα και με τον ακόλου-
θο πίνακα της εισήγησης θα έχουν μηδενικό κόστος.

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης Κόστος υπηρεσιών

Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού 
αερίου Βιομηχανικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.

Κόστος τοποθέτησης 0,00 €
Όλοι οι μετρητές στα δίκτυα διανομής της HENGAS 
θα είναι ευφυής με δυνατότητα απομακρυσμένης 
παρακολούθησης μετρήσεων.

Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού 
αερίου Εμπορικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.

Κόστος τοποθέτησης 0,00 €
Όλοι οι μετρητές στα δίκτυα διανομής της HENGAS 
θα είναι ευφυής με δυνατότητα απομακρυσμένης 
παρακολούθησης μετρήσεων.

Υπηρεσία (ζ) (i) Διακοπή, (iii) διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, 
είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

Επειδή, αναφορικά με τη Διακοπή της Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή, όπως ορίζεται στις διατάξεις 
των άρθρων 30, 31 και 32 του Κώδικα, ο Διαχειριστής υπέβαλε τις ακόλουθες χρεώσεις ανά τύπο εργασίας που δεν 
διαφοροποιούνται ανά τύπο μετρητή:

Εργασία Κόστος υπηρεσιών

Διακοπή ή απενεργοποίηση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην 
εξωτερική εγκατάσταση >25mbar

20,00€

Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar 39,50€
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Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η
διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή

440,50€

και οι οποίες υπολογίσθηκαν με την κάτωθι μεθοδολογία όπου η χρέωση αναλύεται σε κόστος εργασιών, κόστος 
υλικών και κόστος μεταφοράς:

- Διακοπή ή απενεργοποίηση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση
>25mbar
Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2.50 €
Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km
Συνολικό κόστος = 20,00 €
- Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar
Κόστος τεχνίτη: 1 ώρα x35 €/ώρα = 35,00 €
Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €
Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km
Κόστος Μικροϋλικών: 1τεμ x 2,00 € Συνολικό κόστος = 39,50 €
- Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή
Κόστος εργοδηγού: 6 ώρες x 38 €/ώρα =228,00€ Κόστος τεχνίτη: 6 ώρες x 35 €/ώρα = 210,00 €
Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,5 €
Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km
Συνολικό κόστος = 440,50 €
Όπου:
- Κόστος υλικών: περιλαμβάνει κόστη για υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών Επικουρικών 

Υπηρεσιών, όπως κόστος εξαρτημάτων και σωληνώσεων.
- Κόστος τεχνίτη: περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος εργασίας του τεχνικού που θα εκτελέσει τις σχετικές Επικουρικές 

Υπηρεσίες.
- Κόστος εργοδηγού: περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος του εργοδηγού που επιβλέπει τις εργασίες.
- Κόστος αυτοκινήτου: περιλαμβάνει το κόστος του αυτοκινήτου και των καυσίμων κ.λπ. που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της εργασίας.
- Εκτιμήσεις εργατοωρών/ημερών: περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες εργατοώρες/ημέρες για την ολοκλήρωση κάθε 

Επικουρικής Υπηρεσίας.
Τα παραπάνω στοιχεία βασίστηκαν σε εκτίμηση του Διαχειριστή λόγω μη ύπαρξης απολογιστικών στοιχείων 

προηγούμενων ετών.
Υπηρεσία (η) - Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, 

κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.
Επειδή, για αυτήν την υπηρεσία ο Διαχειριστής προτείνει τις κάτωθι χρεώσεις:

Επανενεργοποίηση Τελικού Πελάτη Κόστος υπηρεσιών

Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης
Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού 
Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης ≤ 25 mbar, κατόπιν 
αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες

37,50 €

Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού ΜR και Μετρητή)
Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού 
Πελάτη με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης > 25 mbar, κατόπιν 
αιτήματος, χωρίς επιπρόσθετες
τεχνικές εργασίες.

145,00€

Ο οποίες υπολογίστηκαν με την κάτωθι μεθοδολογία:
- Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή για την τροφοδότηση πελάτη 

με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ≤ 25 mbar)
Κόστος τεχνίτη: 1 ώρα x 35 €/ώρα = 35,00 €
Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km
Συνολικό κόστος = 37,50 €
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- Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού MR και Μετρητή για την τροφοδότηση πελάτη 
με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου > 25 mbar)

Κόστος τεχνίτη: 4 ώρες x 35 €/ώρα = 140,50 €
Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 7.14 km = 5,00 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km x 2 

μετακινήσεις = 7,14km
Συνολικό κόστος = 145,00 €
Όπου:
- Κόστος τεχνίτη: περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος εργασίας του τεχνικού που θα εκτελέσει τις σχετικές Επικουρικές 

Υπηρεσίες.
- Κόστος αυτοκινήτου: περιλαμβάνει το κόστος του αυτοκινήτου και των καυσίμων κ.λπ. που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της εργασίας.
- Εκτιμήσεις εργατοωρών/ημερών: περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες εργατοώρες/ημέρες για την ολοκλήρωση κάθε 

Επικουρικής Υπηρεσίας.
Τα παραπάνω στοιχεία βασίστηκαν σε εκτίμηση του Διαχειριστή λόγω μη ύπαρξης απολογιστικών στοιχείων 

προηγούμενων ετών.
Υπηρεσία (θ) - Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του 

Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή και ζ (ii) αποξήλωση τμήματος ή ολό-
κληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν 
καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

Επειδή, αναφορικά με τις υπηρεσίες αυτές προτείνει τις κάτωθι χρεώσεις θεωρώντας ότι οι υπηρεσίες (θ) και (ζ) 
(ii) είναι παρόμοιες μεταξύ τους και επομένως εφαρμόζεται ο ίδιος τρόπο υπολογισμού της χρέωσης:

Αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής 
Εγκατάστασης.

Κόστος υπηρεσιών

Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar
Υπηρεσία η οποία αφορά στην αφαίρεση του μετρητή αερίου από τον 
παροχετευτικό αγωγό (εξωτερική εγκατάσταση). Κατά την εργασία ο 
Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή μετρητή και στην εκτέλεση 
των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση του.

39,50€

Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας 
με απενεργοποίηση του μετρητή ή αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της 
Εξωτερικής Εγκατάστασης.
Αποσύνδεση του παροχετευτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της 
σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό έως και τον μετρητή αερίου 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους. Κατά την εργασία 
αποσύνδεσης ο Διαχειριστής προβαίνει στην τελική καταγραφή 
κατανάλωσης και την απενεργοποίηση μετρητή (εφόσον υπάρχει) και στην 
εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση μέρους ή του 
συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.

440,50€

Υπηρεσία (ι) - Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.
Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή η εν λόγω υπηρεσία αναλύεται ως εξής:
- Επανασύνδεση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης εξωτερικής εγκατάστασης (Ρυθμιστής - Μετρητής): Έλεγχος 

της εσωτερικής εγκατάστασης και εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού πελάτη, για πίεση λειτουργίας ≤25mbar, με 
επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος.

- Επανασύνδεση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης Σταθμού Μ/Ρ και Ρυθμιστή: Έλεγχος της εσωτερικής εγκα-
τάστασης και εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού πελάτη, για πίεση λειτουργίας >25mbar,κατόπιν αιτήματος, χωρίς 
επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες

και η οποία προτείνεται να παρέχεται Χωρίς Χρέωση.
Υπηρεσία (ιβ) - Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του 

Χρήστη Διανομής.
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Επειδή, Ο Διαχειριστής υπέβαλε με το σχετικό 15 τις κάτωθι μοναδιαίες τιμές ανά τύπο μετρητή της εν λόγω 
υπηρεσίας καθώς και την ανάλυση κόστους αυτών:

α/α Δυναμικότητα Μετρητή
Αφαίρεση 
μετρητή

Επανασύνδεσ η
μετρητή

Κόστος εργαστηρίου/
μεταφορικά

Συνολικό Κόστος

1 G4 39,50 € 37,50 € 43,00 € 120,00 €

2 G6 39,50 € 37,50 € 43,00 € 120,00 €

3 G10 39,50 € 37,50 € 173,00 € 250,00 €

4 G16 39,50 € 37,50 € 173,00 € 250,00 €

5 G25 39,50 € 37,50 € 173,00 € 250,00 €

6 G40 39,50 € 37,50 € 173,00 € 250,00 €

7 G65 39,50 € 145,00 € 265,50 € 450,00 €

8 G100 39,50 € 145,00 € 315,50 € 500,00 €

9 G160 39,50 € 145,00 € 415,50 € 600,00 €

10 G250 39,50 € 145,00 € 515,50 € 700,00 €

11 G400 39,50 € 145,00 € 615,50 € 800,00 €

12 G650 39,50 € 145,00 € 715,50 € 900,00 €

Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκά-
στοτε ισχύοντα ΦΠΑ, ενώ στους μετρητές G65 και άνω, 
στα κόστη περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός PTZ όπου 
απαιτείται.

Επειδή, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση ειδι-
κού εξοπλισμού για κάποια από τις επικουρικές υπηρε-
σίες, θα προστίθεται στις χρεώσεις τους:

- Κόστος σκαλωσιάς συμπεριλαμβανομένης της άδειας 
μικρής κλίμακας: 200,00 €

- Κόστος ανυψωτικού μηχανήματος: 700,00 €
Επειδή, ο Διαχειριστής στην εισήγηση του υπέβαλε 

αναλυτικά τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον 
υπολογισμό του κόστους της εκάστοτε Επικουρικής Υπη-
ρεσίας, όπως αποτυπώνεται ανωτέρω.

Επειδή, η μεθοδολογία που υπέβαλε ο Διαχειριστής 
είναι κοστοστεφής και δεν αναγνωρίζεται περιθώριο 
κέρδους για τον Διαχειριστή.

Επειδή, όπως προκύπτει από την ανάλυση του επι-
μέρους κόστους της κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή για τις ανω-
τέρω χρεώσεις δεν υφίσταται λόγος διαφοροποίησης 
ανά περιοχή καθώς αφορούν εργασίες οι οποίες έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά και δεν εντοπίζεται σε καμία από 
αυτές λόγος που να διαφοροποιεί κάποιο από τα επιμέ-
ρους κόστη.

Επειδή, από τη μελέτη των ως άνω στοιχείων, η ΡΑΕ 
κρίνει εύλογο το ύψος των χρεώσεων που υπέβαλε ο 
Διαχειριστής, ανά Επικουρική Υπηρεσία καθώς και τη 
μη διαφοροποίηση ανά περιοχή.

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση των υπηρεσι-
ών αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και της τρο-
ποποίησης υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης, αναφέρε-
ται στην παρ. 4 του άρθρου 34 «Αποξήλωση Εξωτερικής 
Εγκατάστασης» του Κώδικα ότι:

«4. Ο Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση Σύνδεσης 
υποβάλλει προς τον 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 Απο-
ξήλωσης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.»

Ομοίως στην παρ. 4 του άρθρου 29 «Τροποποίηση 
υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης» του Κώδικα αναφέ-
ρεται ότι:

«4. Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει 
δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποί-
ησης υφιστάμενου σημείου παράδοσης η οποία περι-
λαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες 
τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β) τον εκτιμώ-
μενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και γ) την τρο-
ποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.»

Οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα, ως ειδικότερα ρυθ-
μίζουσες τις ως άνω υπηρεσίες, κατ’ ουσίαν παρέχουν 
τη δυνατότητα στο Διαχειριστή για ανά περίπτωση (ad 
hoc) χρέωση, αναγνωρίζοντας την τυχόν δυσχέρεια του 
εκ των προτέρων προσδιορισμού μοναδιαίας χρέωσης 
προς αποφυγή άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Πελατών 
ή και Χρηστών.

Ο Διαχειριστής αντ’ αυτού εισηγείται εφάπαξ χρέωση η 
οποία αναλύεται ως προς το μέσο κόστος εργασίας ενός 
τεχνίτη και ενός εργοδηγού και στο μέσο κόστος μετα-
φοράς τους προς το σημείο εργασίας τους. Η χρέωση 
δεδομένου ότι αναλύεται επαρκώς και σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία από 
προηγούμενες ανάλογες εργασίες του Διαχειριστή κα-
θώς πρόκειται για νέα δίκτυα διανομής προς κατασκευή 
κρίνεται αποδεκτή.

Ωστόσο, η έγκριση αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται 
το ανέλεγκτο της συγκεκριμένης αυτής τιμολόγησης 
του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής θα πρέπει 
να υποβάλλει στη ΡΑΕ σε εξαμηνιαία βάση απολογιστι-
κά στοιχεία παροχής και τιμολόγησης των υπηρεσιών 
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αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και τροποποίη-
σης υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης τα οποία θα περι-
έχουν τον πραγματικό αριθμό εργοτοωρών που απαιτή-
θηκαν καθώς και το πραγματικό κόστος μεταφοράς του 
προσωπικού ώστε η χρέωση αυτή να αναθεωρηθεί η να 
εξειδικευθεί αν τύπο μετρητή αν κριθεί ότι απαιτείται.

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση των Επικουρι-
κών Υπηρεσιών υπό τα στοιχεία (ε) και (στ) της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του Κώδικα, λόγω του γεγονότος ότι η εκ των 
προτέρων χρέωση θα συνεπάγονταν μη κοστοστρεφή 
κοστολόγηση, καθώς δεν μπορούν εν προκειμένω να συ-
στηματοποιηθούν 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 συνεπά-
γεται 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 «Επι-
κουρικές 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 πρω-
τοβουλία του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Εγχειριδίου.», 
σημειώνεται ότι:

(α) Η διακοπή ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκλη-
ρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, μπορεί να λαμβάνει 

χώρα, μεταξύ άλλων και κατόπιν καταγγελίας της Σύμ-
βασης Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα 
«Αποξήλωση Εξωτερικής Εγκατάστασης», με πρωτοβου-
λία 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 Τε-
χνικού 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 περι-
πτώσεις που περιγράφονται στην παρ. (α) του άρθρου 
31 καθώς και στο άρθρο 35 του Κώδικα δεν θα χρεωθεί 
ο Τελικός Πελάτης.

Επειδή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαι-
ροποίηση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις κείμενες διατάξεις 
διαδικασία. Επειδή, ο Διαχειριστής δεν δύναται να ει-
σπράττει τίμημα για υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαμ-
βάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Την έγκριση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρε-

σιών, τον οποίο υπέβαλε o 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:

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΠΑΡΟΧΗ
(Nm3/h)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ
%

ΤΕΛΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΦΠΑ 24%
(€)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(μικρού μεγέθους)

G4-G6 10 670,00 € 0% 670,00 € 830,80 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

G6-G16 25 1.040,00 € 0% 1.040,00 € 1.289,60 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

G25-G40 65 1.340,00 € 0% 1.340,00 € 1.661,60 €

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ 45,00 € 0% 45,00 € 55,80 €

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2Gwh ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια πόλη εγκριθεί η επιδότηση των τελών σύνδεσης μέσω του προγράμ-
ματος ΕΣΠΑ, ο Διαχειριστής οφείλει να μεταφέρει την επιδότηση στους Τελικούς Πελάτες που θα συνδεθούν στο 
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δίκτυο διανομής της πόλης αυτής εφαρμόζοντας έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης. Συναφώς θα πρέπει να ενημερώσει 
την ιστοσελίδα του εφαρμόζοντας στον ανωτέρω πίνακα τη σχετική έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης.

Υπηρεσία (β) - Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών:

- Σύμφωνα με την υπό στοιχείο (α) χρέωση
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:

Εγκατάσταση εξοπλισμού Κόστος υπηρεσιών

Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή 
φυσικού αερίου Βιομηχανικού Πελάτη, με σκοπό την 
απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του 
μηχανικού μετρητή.

Κόστος τοποθέτησης 0,00 €
Όλοι οι μετρητές στα δίκτυα διανομής της HENGAS θα είναι 
ευφυής με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης 
μετρήσεων.

Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή 
φυσικού αερίου Εμπορικού Πελάτη, με σκοπό την 
απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του 
μηχανικού μετρητή.

Κόστος τοποθέτησης 0,00 €
Όλοι οι μετρητές στα δίκτυα διανομής της HENGAS θα είναι 
ευφυής με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης 
μετρήσεων.

Υπηρεσία (ε) - Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρή-
στη Διανομής:

- Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)
Υπηρεσία (στ) - Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης 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:

Εργασία Κόστος υπηρεσιών

Διακοπή ή απενεργοποίηση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην 
εξωτερική εγκατάσταση >25mbar

20,00€

Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar 39,50€

Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η
διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση μετρητή

440,50€

Υπηρεσία (ζ ii) - Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του Τελικού 
Πελάτη:

Αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής 
Εγκατάστασης.

Κόστος υπηρεσιών

Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar
Υπηρεσία η οποία αφορά στην αφαίρεση του μετρητή αερίου από τον 
παροχετευτικό αγωγό (εξωτερική εγκατάσταση). Κατά την εργασία ο Διαχειριστής 
προβαίνει στην τελική καταγραφή μετρητή και στην εκτέλεση των απαραίτητων 
εργασιών για την αποξήλωση του.

39,50€
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Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με 
απενεργοποίηση του μετρητή ή αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της 
Εξωτερικής Εγκατάστασης.
Αποσύνδεση του παροχετευτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης 
από τον κεντρικό αγωγό έως και τον μετρητή αερίου συμπεριλαμβανομένων των 
εξαρτημάτων τους. Κατά την εργασία αποσύνδεσης ο Διαχειριστής προβαίνει 
στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση μετρητή (εφόσον 
υπάρχει) και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση 
μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.

440,50€

Υπηρεσία (η) - Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, 
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:

Επανενεργοποίηση Τελικού Πελάτη Κόστος υπηρεσιών

Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης
Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη 
με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης ≤ 25 mbar, κατόπιν αιτήματος, χωρίς 
επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.

37,50 €

Επανενεργοποίηση τμήματος εξωτερικής εγκατάστασης (Σταθμού ΜR και Μετρητή)
Έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και στην εκ νέου τροφοδότηση του Τελικού Πελάτη 
με πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου κατανάλωσης > 25 mbar, κατόπιν αιτήματος, χωρίς 
επιπρόσθετες τεχνικές εργασίες.

145,00€

Υπηρεσία (θ) - Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:

Αποξήλωση ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής 
Εγκατάστασης.

Κόστος υπηρεσιών

Αφαίρεση Μετρητή για πίεση λειτουργίας ≤ 25mbar
Υπηρεσία η οποία αφορά στην αφαίρεση του μετρητή αερίου από τον 
παροχετευτικό αγωγό (εξωτερική εγκατάσταση). Κατά την εργασία ο Διαχειριστής 
προβαίνει στην τελική καταγραφή μετρητή και στην εκτέλεση των απαραίτητων 
εργασιών για την αποξήλωση του.

39,50€

Αποσύνδεση Παροχής που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας 
με απενεργοποίηση του μετρητή ή αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της 
Εξωτερικής Εγκατάστασης.
Αποσύνδεση του παροχετευτικού αγωγού δηλαδή του τμήματος της σωλήνωσης 
από τον κεντρικό αγωγό έως και τον μετρητή αερίου συμπεριλαμβανομένων των 
εξαρτημάτων τους. Κατά την εργασία αποσύνδεσης ο Διαχειριστής προβαίνει 
στην τελική καταγραφή κατανάλωσης και την απενεργοποίηση μετρητή (εφόσον 
υπάρχει) και στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποξήλωση
μέρους ή του συνόλου της εξωτερικής εγκατάστασης.

440,50€

Υπηρεσία (ι) - Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:
- Χωρίς χρέωση
Υπηρεσία (ια) - Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και απο-

σύνδεση, για λόγους ασφαλείας:
- Χωρίς χρέωση
Υπηρεσία (ιβ) - Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του 

Χρήστη Διανομής:
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α/α Δυναμικότητα Μετρητή Συνολικό Κόστος

1 G4 120,00 €

2 G6 120,00 €

3 G10 250,00 €

4 G16 250,00 €

5 G25 250,00 €

6 G40 250,00 €

7 G65 450,00 €

8 G100 500,00 €

9 G160 600,00 €

10 G250 700,00 €

11 G400 800,00 €

12 G650 900,00 €

Υπηρεσία (ιγ) - Καταγραφή μετρήσεων από τον Δια-
χειριστή 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 δυνατό-
τητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της:

-Χωρίς χρέωση
Χρέωση ειδικού εξοπλισμού για όποια από τις επικου-

ρικές υπηρεσίες απαιτείται
- Κόστος σκαλωσιάς συμπεριλαμβανομένης της άδειας 

μικρής κλίμακας: 200,00 €
- Κόστος ανυψωτικού μηχανήματος: 700,00 €
Στις ως άνω χρεώσεις δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε 

ισχύων ΦΠΑ.
1. Οι επικουρικές υπηρεσίες σύμφωνα με το στοιχ. (ε) 

της παρ. 1 του άρθρου 13 Μετατόπιση τμήματος υφι-
στάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελι-
κού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής, (στ) Τροποποίηση της 
Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αίτησης του Τελικού 
Πελάτη, κοστολογούνται από τον Διαχειριστή κατά πε-
ρίπτωση. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη 
ΡΑΕ εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα 
κοστολόγια, επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με δια-
φορετικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους.

2. Η επικουρική υπηρεσία (ζ) (ii) αποξήλωση τμήματος 
ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν 
αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη διανομής 
κοστολογείται εφάπαξ σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
τιμές. ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ εξαμηνιαία 
απολογιστικά στοιχεία με τα πραγματικά κοστολόγια 
επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές 
απαιτήσεις στην κατασκευή τους.

3. Η παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με το στοιχ. (γ) 
της παρ. 1 του άρθρου 13 Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε 
σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων 
Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή 
του Τελικού Πελάτη, (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερι-
κών 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 Κανονι-
σμό Μετρήσεων, (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύν-
δεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με 
δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της, λαμβάνει 
χώρα χωρίς χρέωση από τον Διαχειριστή. Διευκρινίζε-
ται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά 
από προσωπικό του Διαχειριστή και αποκλείεται τυχόν 
αναζήτηση του κόστους αυτών σε περίπτωση ανάθεσης 
αυτών υπεργολαβικά.

4. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών και οι αντί-
στοιχες χρεώσεις, όπως αποτυπώνονται στα υπό στοιχ. 
1, 2, 3 και 4 του διατακτικού ανωτέρω ισχύουν από τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

5. Ο Διαχειριστής μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2021 υπο-
βάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ νέο Κατάλογο Επικουρικών 
Υπηρεσιών με τις μοναδιαίες τιμές αυτών σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 13 του Κώδικα. Μέχρι την έναρξη 
ισχύος του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και 
των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται 
τα εγκριθέντα με την παρούσα.

6. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή σε εμφανές σημείο. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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