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Α Π Ο Φ Α Σ Η  Ρ Α Ε  Υ Π ’  Α Ρ Ι Θ Μ .  1 7 6 / 2 0 2 1  

 

Έγκριση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΑΕΡΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών 
Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, 

όπως ισχύουν 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 11 Φεβρουαρίου 2021 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179). 

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (L 

211/2009). 

3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. οικ. 178065 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 3430/17.08.2018, 

εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών») όπως ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. 1317/2018 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Για τη χορήγηση Άδειας 

Διαχείρισης Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με επωνυμία “Εταιρεία Διανομής Αερίου 

Αττικής ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β’ 5923 /31.12.2018). 

5. Την υπ’ αριθμ. 1310/2020 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Για τη τροποποίηση της 

Άδειας Διαχείρισης Δικτύου ∆ιανομής Φυσικού Αερίου η οποία χορηγήθηκε στην 

εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία ∆ιανομής Αερίου Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία» 
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και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 

46975/23.10.2020). 

6. Την υπ’ αριθμ. 589/2016 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης 

Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του 

ν.4001/2011» (ΦΕΚ Β΄ 487/20.02.2017), , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 

702/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3221/14.09.2017), 298/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1507/02.05.2018) και 

642/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3334/10.08.2018) Αποφάσεις της ΡΑΕ και ισχύει (εφεξής ο 

«Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής» ή ο «Κώδικας»). 

7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 270178674/30.09.2020 (ΡΑΕ Ι-289320/05.10.2020) έγγραφο 

της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΑΕΡΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, η «ΕΔΑ Αττικής») με θέμα «Έγκριση 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. και Εταιρείας 

Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε (ΕΔΑ Αττικής)». 

 

Σκέφτηκε ως εξής: 

 

Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 1317/2018,  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 

ΡΑΕ 1310/2020, χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΑΕΡΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με   

διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» Άδεια Διαχείρισης Δικτύου 

Διανομής Φυσικού Αερίου για το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή της 

Αττικής.  

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου 1 του Παραρτήματος 5 του 

Τμήματος ΙΙ των Παραρτημάτων του Κανονισμού Αδειών και του σχετικού όρου της 

ως άνω Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής: «O κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης 

Δικτύου Διανομής δύναται να ασκεί δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της Άδειας εφόσον αυτές εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και εφόσον: αα) δεν 

επηρεάζεται η αδιάλειπτη, ασφαλής και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους 

συνδεδεμένους με το Δίκτυο Διανομής καταναλωτές και τους χρήστες αυτού και ββ) οι 

δραστηριότητες αυτές δεν επηρεάζουν το κόστος των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της Άδειας. Για τις δραστηριότητες αυτές, ο Διαχειριστής υποχρεούται 

να τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής: «1. Ο 

Διαχειριστής δύναται να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο 

εξειδίκευσής του (εφεξής «Προαιρετικές Υπηρεσίες»). Προαιρετικές Υπηρεσίες οι οποίες 

συνδέονται με εκπαιδευτικές δράσεις στην αγορά φυσικού αερίου, καθώς και με την 

εγκατάσταση δικτύων οπτικής ίνας παράλληλα με το δίκτυο διανομής, δύναται να 

παρέχονται από το Διαχειριστή τόσο εντός όσο και εκτός της Περιοχής της Αδείας. 

2. Λαμβανομένης υπόψη και της διάταξης της παραγράφου 17 του άρθρου 80Α του 

νόμου, λοιπές προαιρετικές υπηρεσίες δύναται να παρέχονται από το Διαχειριστή τόσο 
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εντός όσο και εκτός της Περιοχής της Αδείας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: (α)δεν συγχέονται με δικαιώματα εποπτείας του ως Διαχειριστή, (β) η 

παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή μεταξύ 

Τελικών Πελατών,(γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής των υπηρεσιών αυτών, 

περιλαμβανομένων και των μοναδιαίων τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν 

εγκριθεί προηγουμένως από τη ΡΑΕ. 

3. Τα έσοδα που λαμβάνει ο Διαχειριστής από τις Προαιρετικές Υπηρεσίες 

συνυπολογίζονται στα Λοιπά Έσοδα από ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες του 

άρθρου 9 του Κανονισμού Τιμολόγησης.». 

Επειδή,  η «ΕΔΑ Αττικής» αιτήθηκε (σχετικό υπ’ αριθμ. 7) την έγκριση σύμβασης για 

την παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία  «ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.» (εφεξής η «ΔΕΠΑ 

Υποδομών») η οποία είναι και ο μοναδικός μέτοχός της. Σύμφωνα με την υποβληθείσα 

αίτηση, η παροχή των υπηρεσιών θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους με δυνατότητα 

παράτασης για έξι (6) επιπλέον μήνες. 

Επειδή, στο πλαίσιο της ως άνω αίτησης, η ΕΔΑ Αττικής υπέβαλε προς έγκριση το 

σχέδιο της σύμβασης το αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή βασικών και πρόσθετων 

υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές υπηρεσίες εξειδικεύονται σε: 1) Υπηρεσίες 

Διοικητικής Μέριμνας, 2) Οικονομικές Υπηρεσίες, 3) Υπηρεσίες Πληροφορικής 4) 

Υπηρεσίες Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Εξοικονόμησης 

Ενέργειας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων (ΥΑΠΠΦ) και 5) Υπηρεσίες Ανάπτυξης 

Συστήματος Προστασίας Δεδομένων βάσει GDPR. Η ΕΔΑ Αττικής υπέβαλλε προς 

έγκριση για κάθε κατηγορία της βασικής υπηρεσίας και τον υπολογισμό του 

μηνιαίου/μοναδιαίου τιμήματος ως ακολούθως: 

 
Κατηγορία – Υπηρεσία 

 
Μηνιαίο/Μοναδιαίο 
Τίμημα Υπηρεσίας (€) 

1. Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας 

1.1.  Παροχή μισθωμένων οχημάτων και 
διαχείριση μισθώσεων 

Τίμημα μίσθωσης 

οχήματος + διαχειριστικά 

έξοδα (250€ ανά όχημα) + 

δαπάνες καυσίμων βάσει 

παραστατικών + λοιπά 

έξοδα (επισκευές κλπ.) 

βάσει παραστατικών 

2. Οικονομικές Υπηρεσίες 

2.1 Καταχωρήσεις πράξεων και τήρηση μητρώων 

και αναλυτικών βιβλίων / λογιστικών αρχείων 

 
729,42 € 

2.2 Εργασίες κλεισίματος μηνός 

συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και συμφωνιών 

λογαριασμών γενικής λογιστικής και τραπεζών 

 

803,21 € 

3. Υπηρεσίες Πληροφορικής 
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3.1 Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών υπολογιστικού νέφους (Microsoft 365) 

3.1.1 Υποστήριξη/διαχείριση και συντήρηση του 

Microsoft Tenant 365. Υποστήριξη / 

διαχείριση και συντήρηση εφαρμογής 

Active Directory (on Cloud) 

 
36,91 € 

3.1.2 Δημιουργία user accounts, security groups, 

 business units και εφαρμογή πολιτικών 

 ασφαλείας (Group Policies) 

 
64,60 € 

3.1.3  Δημιουργία mail accounts, mail distribution 

 groups, mail contacts, accepted domain lists, 

 whitelists, blacklists, quarantined mails 

 

55,37 € 

3.1.4 Διαχείριση εκδόσεων / ενημερώσεων Office 

 Suite 

 

 

 

 
55,37 € 

3.1.5 Διαχείριση κοινόχρηστων αρχείων / φακέλων 

 με εφαρμογή των κατάλληλων δικαιωμάτων 

 πρόσβασης χρηστών 

 
110,74 € 

3.1.6 Υποστήριξη / διαχείριση και συντήρηση 

εφαρμογής / λογισμικού λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας 

 
               22,15 € 

3.1.7 Υποστήριξη/διαχείριση δημιουργίας και 

διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας βάση της 

υποδεικνυόμενης πολιτικής. 

 
 

44,30 € 

3.1.8 Helpdesk - Διαχείριση προβλημάτων / 

αιτημάτων 

 
 

83,06 € 

 
 3.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος SAP 

3.2.1  Διαχείριση User Accounts (Δημιουργία, 

Μεταβολή διαγραφή, Εξουσιοδοτήσεις) 

 
92,29 € 

3.2.2  Υποστήριξη/διαχείριση δημιουργίας και 

διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας βάση της 

υποδεικνυόμενης πολιτικής 

 
66,45 € 
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3.2.3  Helpdesk - Διαχείριση προβλημάτων / 

αιτημάτων 

 
83,06 € 

 3.3 Υπηρεσίες Antivirus 

3.3.1  Διαχείριση εκδόσεων / ενημερώσεων των 

antivirus clients και της εφαρμογής / 

λογισμικού antivirus 

 
55,37 € 

3.3.2  Διαχείριση πολιτικών και κανόνων για τους 

antivirus clients 

 
33,22 € 

3.3.3  Υποστήριξη/διαχείριση και συντήρηση 

εφαρμογής/λογισμικού antivirus. Helpdesk - 

Διαχείριση προβλημάτων / αιτημάτων. 

 
18,46 € 

 4. Υπηρεσίες Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, 
Εξοικονόμησης Ενέργειας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων (ΥΑΠΠΦ) 

4.1 Υπηρεσίες ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας 
και  Ασφάλειας στην Εργασία, Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής 
Διαχείρισης  

4.1.1  Σύνταξη προσχεδίων διαδικασιών 
ΥΑΠΠ, όπως συμφωνηθούν με 
εκπρόσωπο που θα οριστεί ως Υπεύθυνος 
των Συστημάτων Διαχείρισης της ΔΕΠΑ 
Υποδομών 

 

649,83 € 

4.1.2  Διαμόρφωση των εντύπων που θα απαιτούνται 

για την τεκμηρίωση των διαδικασιών 

 

731,06 € 

4.1.3  Τήρηση καταλόγου εγκεκριμένων εγγράφων, 

με παρακολούθηση των αναθεωρήσεων των 

εγγράφων 

 
324,91 € 

4.1.4  Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μέσω 
εκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης σε 
επίκαιρα θέματα υγείας, ασφάλειας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
εξοικονόμησης ενέργειας / Διαχείριση 
ενημερωτικών πινάκων ή/και οθονών στις 
εγκαταστάσεις 

 
261,09 € 

4.1.5  Αυτοψία των εγκαταστάσεων ως προς τις 
δυνατότητες ανακύκλωσης της εγκατάστασης 
της Μεσογείων 

 
 

174,06 € 

4.1.6  Υποβολή πρότασης για σημεία ανακύκλωσης. 

Προμήθεια των κάδων. 

 
261,09 € 
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4.1.7  Εκπαίδευση εργαζομένων και προσωπικού 
καθαριότητας με θέμα την Ανακύκλωση 

 
348,12 € 

4.1.8  Σήμανση των εγκαταστάσεων σε θέματα 
υγείας, ασφάλειας, προστασίας του 
περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας 

 
522,18 € 

 4.2 Σχεδιασμός διαδικασιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ 
 Υποδομών στο κτίριο της Μεσογείων 

4.2.1 Διαμόρφωση διαδικασιών διαχείρισης 

εισερχομένων στις εγκαταστάσεις 

 

92,83 € 

4.2.2 Διαδικασίες ελέγχου των 

εγκαταστάσεων από το προσωπικό 

φύλαξης 

 
92,83 € 

 4.3 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα φύλαξη εγκαταστάσεων 
 
 
4.3.1  Αυτοψία των εγκαταστάσεων 

 
174,06 € 

4.3.2  Υποβολή πρότασης για εγκατάσταση / 

αναβάθμιση συστημάτων φύλαξης 

(κάμερες, συναγερμός, ελεγχόμενη 

πρόσβαση) 

 

 

 
 

261,09 € 

4.3.3  Υποβολή πρότασης για τον εκτιμώμενο 

αριθμό φυλάκων και τις αρμοδιότητές τους 

 

174,06 € 

 5. Υπηρεσίες Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων βάσει 
GDPR 

5.1 Υπηρεσίες ανάπτυξης Εταιρικών Διαχειριστικών 
 Διαδικασιών/Οδηγιών/Εντύπων/Πολιτικών του Συστήματος 
Διαχείρισης  Προσωπικών Δεδομένων βάσει GDPR 

5.1.1  Σύνταξη προσχεδίων διαχειριστικών 

εγγράφων του Συστήματος Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων πλην των 

εγγράφων που απαιτούνται εξ’ορισμού για 

την συμμόρφωση της Εταιρείας με το 

πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων 

 
 

1.140,28 € 

5.1.2  Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μέσω 

εκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης σε 

επίκαιρα θέματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων 

 
427,60 € 

Το σχέδιο σύμβασης περιλαμβάνει και πρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες δεν 

περιγράφονται.  

Επειδή, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από την ΕΔΑ Αττικής επιβάλλεται 

να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) δεν συγχέονται με δικαιώματα εποπτείας 

της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Αττικής, (β) η παροχή των υπηρεσιών αυτών 

δεν οδηγεί σε διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή μεταξύ Τελικών Πελατών, (γ) δεν 
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επηρεάζεται η αδιάλειπτη, ασφαλής και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους 

συνδεδεμένους με το Δίκτυο Διανομής Αττικής καταναλωτές και τους Χρήστες αυτών, 

(δ) η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δεν επηρεάζει το κόστος των δραστηριοτήτων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, (ε) οι 

όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων και 

των μοναδιαίων τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν εγκριθεί προηγουμένως 

από τη ΡΑΕ. 

Επειδή, οι ως άνω διατάξεις δεν ισχύουν για τις πρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του σχεδίου Σύμβασης, οπότε και δεν δύναται να 

εγκριθούν  

Επειδή, οι υπηρεσίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και που 

προβλέπεται να παρέχει η ΕΔΑ Αττικής προς την ΔΕΠΑ Υποδομών αποτελούν 

διοικητικής φύσεως υπηρεσίες οι οποίες (α) δεν συγχέονται με δικαιώματα εποπτείας 

της ΕΔΑ Αττικής ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Αττικής, (β) δεν οδηγούν σε 

διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή μεταξύ Τελικών Πελατών, (γ) δεν επηρεάζεται η 

αδιάλειπτη, ασφαλής και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους συνδεδεμένους με το 

Δίκτυο Διανομής Αττικής καταναλωτές και τους Χρήστες αυτών, (δ) δεν επηρεάζει το 

κόστος των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας 

Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Συναφώς, διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών και του Κώδικα.  

Επειδή, η παροχή των υπηρεσιών αφορά σε περιορισμένο χρονικό διάστημα 

αποσκοπώντας στην διευκόλυνση της ανάπτυξης των διοικητικών υποδομών της 

ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. 

Επειδή, το συνολικό τίμημα των παρεχόμενων υπηρεσιών κρίνεται ως εύλογο και 

παρέχεται από την ΕΔΑ Αττικής προς τον μέτοχό της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. με όρους 

αγοράς, δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας ένα περιθώριο κέρδους 5% mark up για όλες τις 

υπηρεσίες εκτός από την υπηρεσία παροχή μισθωμένων οχημάτων και διαχείριση 

μισθώσεων. 

Επειδή,  κατά την παροχή των υπηρεσιών από την ΕΔΑ Αττικής προς την ΔΕΠΑ 

Υποδομών, ο Διαχειριστής ΕΔΑ Αττικής υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογιστικούς 

λογαριασμούς για τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες, πλήρως διαχωρισμένους από 

τους λογαριασμούς που τηρεί για την εποπτεία των ρυθμιζόμενων λειτουργιών του, 

σύμφωνα με τους καθορισμένους σχετικούς κανόνες λογιστικού διαχωρισμού. 

Ειδικότερα, τα έσοδα και έξοδα της εν λόγω υπηρεσίας θα τηρούνται σε διακριτούς 

λογαριασμούς και τυχόν κέρδη που θα προκύπτουν, θα συνυπολογίζονται στο 

Απαιτούμενο Έσοδο της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής για το Δίκτυο Διανομής 

Αττικής, απομειώνοντας τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 

Για τους παραπάνω λόγους  



8 
 

Αποφασίζει 

Την έγκριση της παροχής υπηρεσιών από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΑΕΡΙΟΥ  

ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ»  προς την εταιρεία 

«ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.», σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της σύμβασης η 

οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-289320/05.10.2020 

έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του άρθρου 1 του 

Παραρτήματος 5 του Τμήματος ΙΙ των Παραρτημάτων του Κανονισμού Αδειών 

Φυσικού Αερίου και του άρθρου 14 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, 

όπως ισχύουν με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.  

 

 

 

Αθήνα, 11-02-2021 

                             

         Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

       Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4001/2011, κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση 

αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση ή την 

κοινοποίηση της απόφασης.  


