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Δευτέρα, 30 Μαΐου  2022 

ΘΕΜΑ:  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο και 

του Τιμολογίου Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για 

Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ. 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

 

Η Εταιρεία μας χαιρετίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αναφέρονται στην πρόταση του 

Διαχειριστή για την Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο και το Τιμολόγιο Χρήσης Εγκατάστασης 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ωστόσο θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα 

σημεία, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από την Αρχή σας, με γνώμονα την εύρυθμη 

λειτουργία της νέας αγοράς ΥΦΑ. 

 

Πρόταση του ΔΕΣΦΑ για το ύψος και τη διάρκεια ισχύος του Τιμολογίου 

 

Ο Διαχειριστής στην πρόταση θέματος, προτείνει το τιμολόγιο της Υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ να 

καθοριστεί στο ποσό των 650€/φορτίο , σταθερό για την περίοδο 2022-2023. 

 

Η εταιρεία μας αξιολογεί ως εύλογο τον καθορισμό σταθερής τιμής για το τιμολόγιο της 

Υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ για την περίοδο 2022-2023, καθώς η σταθερότητα του κόστους της 

υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της αγοράς μικρής κλίμακας 

ΥΦΑ και για την επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου στη χώρα. 

 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της υπηρεσίας έτσι ώστε: 
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1) Να διευκολύνεται η αλλαγή από εναλλακτικά καύσιμα σε ΥΦΑ μικρής κλίμακας. 

 

2) Λαμβάνοντας υπόψη τη χιλιομετρική απόσταση της Ρεβυθούσας από τις γειτονικές 

βαλκανικές χώρες, οι οποίες αποτελούν δυνητικά κομμάτι της αγοράς που καλύπτει ο 

Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, να καθιστά την Υπηρεσία Φ-ΥΦΑ 

ανταγωνιστική σε σχέση με Terminals γειτονικών χωρών (Τουρκία, Κροατία). 

 

Εισήγηση επί της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ. 

 

Εγγυοδοσία 

 

Η Παρ. 7.1 ορίζει το ποσό εγγυοδοσίας που απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ 

στα 20.000 EUR (κατάθεση ποσού ή εγγυητικής επιστολής) 

Η παραπάνω αξία καλύπτει την παροχή Υπηρεσίας Φ-ΥΦΑ για δέσμευση 30 Χρονοθυρίδων Φ-

ΥΦΑ, σύμφωνα με το προτεινόμενο τιμολόγιο. 

 

Η Παρ. 7.2. αναφέρει ότι η εγγυητική επιστολή θα εξασφαλίζει το σύνολο των υποχρεώσεων  

του Χρήστη ΟΔΥΦΑ. 

 

Θεωρούμε ότι πρέπει να περιγραφεί ξεκάθαρα η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση 

που οι υποχρεώσεις του Χρήστη ΟΔΥΦΑ ξεπεράσουν την αξία των 30 Χρονοθυρίδων Φ-ΥΦΑ. 

 

Καταγγελία 

 

Στην Παρ. 10.3.2.(β) δίνεται δικαίωμα καταγγελίας στο Διαχειριστή στην περίπτωση που ο 

Χρήστης ΟΔΥΦΑ αδυνατεί ή αρνείται να συμπληρώσει το ποσό της Εγγυοδοσίας εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την λήψη σχετικής ειδοποίησης από τον Διαχειριστή. 

 

Στην Παρ. 7.5 αναφέρεται η υποχρέωση του Χρήστη ΟΔΥΦΑ, να προσκομίσει νέα εγγύηση: 

 

α) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επέλευση του γεγονότος που  

οδήγησε στην απομείωση της εγγυοδοσίας ή, εφόσον η υπό (β) κατωτέρω ημερομηνία 

προηγείται, 

 

(β) πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης, μετά την απομείωση,  

Χρονοθυρίδας Φ-ΥΦΑ που έχει δεσμευθεί ή της οποίας τη δέσμευση αιτείται ο Χρήστης 

ΟΔΥΦΑ. 
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Θεωρούμε ότι η ειδοποίηση του Διαχειριστή κατά την Παρ. 10.3.2.(β), θα έπεται της διορίας 

της Παρ. 7.5(α) . Παρακαλούμε για τη σχετική διευκρίνιση. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Τα προτεινόμενα ασφαλιστικά όρια θα επιβαρύνουν το κόστος της μεταφοράς και κατ’ 

επέκταση και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Παρακαλούμε για την επαναξιολόγησή 

τους. 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Στην Παρ. 8.2 περιορίζεται η συνολική συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη του Διαχειριστή, 

περιλαμβανομένης της ευθύνης από πταίσμα των προστηθέντων του, κατά τα άρθρα 334 και 

922 Αστικού Κώδικα, στο ποσό των 200.000,00 EUR κατ’ έτος, Εξαιρουμένων των περιπτώσεων 

ευθύνης από δόλο ή βαριά αμέλεια. 

 

Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο παραπάνω περιορισμός, αλλά το ποσό να περιορίζεται 

στο αποδεδειγμένο κόστος του Χρήστη ΟΔΥΦΑ.  

 

Αναμένοντας ότι η Αρχή σας θα λάβει υπόψιν της τα ανωτέρω σχόλια και παρατηρήσεις της 

Εταιρείας μας, θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Για την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

Τομέας Ηλ. Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 


