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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2753
18 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. απόφ. 458/2015
Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.
2015−2024.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2015)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09.03.1999).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ−
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα−
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (εφεξής,
Νόμος) και ιδίως τα άρθρα 14, 63Θ, 68 και 69 αυτού.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1/Α/5346/22.03.2010
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379)
(εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.
1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/2011) και υπ’ αριθ. 526/2013 (ΦΕΚ
Β΄ 3131/9.122013) αποφάσεις της ΡΑΕ, ιδίως το άρθρο
92 αυτής.
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε−
ρίου (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε
με την υπ’ αριθ. 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2093/
05.072012).
6. Την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/1588/2007 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄60) με θέμα «Έγκριση του καταλόγου
των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων
του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)».
7. Την υπ’ αριθ. 7/2011 Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Σύμ−
φωνη Γνώμη της ΡΑΕ για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010−2014».
8. Την υπ’ αριθ. Δ1/Α/12721 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
Β΄ 1399/2011) με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανά−
πτυξης 2010−2014».
9. Την υπ’ αριθ. 525/31.10.2013 απόφαση της ΡΑΕ με
θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2013−
2022» (ΦΕΚ Β΄ 3003/26.11.2013).

10. Την υπ’ αριθ. 681/20.11.2014 απόφαση της ΡΑΕ με
θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2014−
2023» (ΦΕΚ Β΄ 3310/2014).
11. Την «Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024» όπως
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.
12. Το υπ’ αριθ. 080472/05.02.2015 έγγραφο του ΔΕΣ−
ΦΑ (ΡΑΕ Ι−192480/6.2.2015) με θέμα «Έγκριση ταύτισης
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015 −2024 με το Πρό−
γραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014−2023».
13. Το υπ’ αριθ. Ο−61245/03.04.2015 έγγραφο της ΡΑΕ
προς το ΔΕΣΦΑ με θέμα «Έγκριση ταύτισης Προγράμ−
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024 με το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014−2023».
14. Το «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−
2024» όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από
τον Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., στην ιστοσελίδα του, στις
28.04.2015 και το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκε καμία
παρατήρηση από τους ενδιαφερομένους κατά τη δη−
μόσια διαβούλευση.
15. Το υπ’ αριθ. 083868/15.05.2015 έγγραφο του ΔΕΣ−
ΦΑ (ΡΑΕ Ι−195670/19.05.2015) με θέμα «Υποβολή Σχεδίου
Προγράμματος Ανάπτυξης 2015−2024» καθώς και την
επισυναπτόμενη (Συν. 2) «Έκθεση παρακολούθησης
εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυ−
ξης 2014−2023».
16. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια
στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που
έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ, ήτοι τα υπ’ αριθ. ΡΑΕ έγγραφα: Ι−196534/18.06.2015
από τον ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ − ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ − ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,
I−196904/26.06.2015 από την ΔΕΠΑ Α.Ε..
17. Το από 21/07/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕ
προς το ΔΕΣΦΑ με το οποίο ζητούνται οι απόψεις του
Διαχειριστή επί των νέων επενδυτικών αναγκών που
αναδεικνύουν οι συμμετέχοντες στη δημόσια διαβού−
λευση.
18. Το υπ’ αριθ. 086787/07.09.2015 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
(ΡΑΕ Ι−198666/09.09.2015) με θέμα «Θέση ΔΕΣΦΑ σχετι−
κά με τα αιτήματα ενδιαφερομένων στα πλαίσια της
δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης 2015−2024».
19. Τη δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016−2025.
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20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8
του άρθρου 63Θ του Νόμου ορίζεται ότι: «.1. Κάθε έτος,
κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια
διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
για τα επόμενα δέκα (10) έτη. 2. Στο σχέδιο Προγράμ−
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανά−
πτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ,
τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα
δέκα (10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμ−
ματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής
των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κό−
στος τους. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης,
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει
ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα
ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η
εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός
των επόμενων τριών (3) ετών. 3. Κατά την κατάρτιση
του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
οφείλει να λάβει υπόψη: (α) Στοιχεία της υφιστάμενης
και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυ−
σικού αερίου, (β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο,
(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότη−
τας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λει−
τουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων,
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης
ή απαγόρευσης διαμετακόμισης, (δ) Την τροφοδοσία
νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφε−
ρειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας
πρόσβασης νέων Χρηστών, (ε) Την προστασία του περι−
βάλλοντος, (στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης
και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα
με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3
του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. (ζ) Τη βιωσιμότητα
των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη
δυνατότητα χρηματοδότησης τους, εκτός του πλαισίου
του Προγράμματος Ανάπτυξης. 4. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οριστι−
κοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης
και το υποβάλλει στη ΡΑΕ. 5. Η ΡΑΕ θέτει το υποβληθέν
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε δημόσια διαβούλευση
με τους υφιστάμενους και δυνητικούς Χρήστες. Δικαί−
ωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έχουν οι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και κάθε
ενδιαφερόμενος που τεκμηριώνει έννομο συμφέρον. Τα
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι
πιθανές ανάγκες νέων επενδύσεων που προέκυψαν από
τη δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύονται από τη ΡΑΕ
στην ιστοσελίδα της. 6. Η ΡΑΕ δύναται να αποφασίσει
σχετικά με τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράμ−
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ,
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: (α) Πιθανές επενδυτικές
ανάγκες που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση,

(β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το διακοινοτικό
πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά
προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Σε
περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα του
προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ με το διακοινοτικό ή
τα περιφερειακά προγράμματα, η ΡΑΕ δύναται να απευ−
θύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό Συνεργασίας
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. 7. Η ΡΑΕ, με την
ολοκλήρωση των προβλεπομένων στις παραγράφους
5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και το κοινοποιεί στον
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ−
γειας. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 14 του Νόμου ορίζεται ότι: «Η ΡΑΕ,
μετά από δημόσια Διαβούλευση με τους υφιστάμενους
και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει σχετικά με τροπο−
ποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που καταρτί−
σθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς.
Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της δημόσιας
Διαβούλευσης και εξετάζει: (α) εάν το Πρόγραμμα Ανά−
πτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν
κατά τη διαδικασία της ως άνω Διαβούλευσης, ιδιαίτε−
ρα δε τις επενδυτικές ανάγκες, (β) εάν το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοι−
νοτικό, μη δεσμευτικό, δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυ−
ξης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει−
ας και Φυσικού Αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με
τους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 (L 211),
και στη συνέχεια δύναται να ζητήσει από τον αρμόδιο
Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το
Πρόγραμμα του. Εάν προκύψει αμφιβολία όσον αφορά
τη συμφωνία ή μη του Προγράμματος Ανάπτυξης με
το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον
Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009».
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (κα)
του άρθρου 68 του Νόμου ορίζεται ότι: «2.κα..Ο ΔΕΣΦΑ
ΑΕ Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Δι−
αχείρισης του ΕΣΦΑ.».
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (ζ) του
άρθρου 69 του Νόμου ορίζεται ότι: «2 . Με τον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως: ...(ζ) Η διαδι−
κασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, έγκρισης του από τη ΡΑΕ και παρακολούθησης
του ελέγχου της υλοποίησης του και κάθε λεπτομέρεια,
σχετικά με την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Στο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυ−
ξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα
οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα
(10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων
αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται
διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και
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διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης,
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των
οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων
τριών (3) ετών.
5. Περαιτέρω, ως προς τη διαδικασία κατάρτισης
του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 92
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «1. Έως την 30η Ιουνίου
κάθε Έτους, ο Διαχειριστής καταρτίζει και θέτει σε δη−
μόσια διαβούλευση Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ για τα επόμενα δέκα (10) Έτη στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα. 2. Κατά την κατάρτιση του Σχεδί−
ου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
οφείλει να λάβει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ...
3. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης περιλαμβάνο−
νται όλα τα έργα, ανεξαρτήτως του προϋπολογισθέ−
ντος κόστους υλοποίησης τους, τα οποία ικανοποιούν
τα κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2] και των
οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται εντός του
χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος, ανεξάρτητα από
τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, καθώς
και κάθε Προγραμματισμένο Έργο, με την επιφύλαξη
του επόμενου εδαφίου. Ο Διαχειριστής υποχρεούται
να αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους για τους οποί−
ους δεν συμπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προ−
γραμματισμένο Έργο. 4. Στο Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης αναφέρονται διακριτά: Α) Έργα τα οποία
περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Σχέδιο, κατόπιν
υποβολής Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας από
Χρήστες η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διαχειριστή,
κατά τη διαδικασία του άρθρου [95Β] (Εργα Σύνδεσης
Χρηστών). Β) Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη
φορά στο Σχέδιο με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ).
Γ) Προγραμματισμένα Έργα. Δ) Στο Σχέδιο Προγράμμα−
τος Ανάπτυξης περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε
έργα για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης
είτε της κατασκευής είτε των τεχνικών μελετών που
προηγούνται της κατασκευής, καθώς και σε νέα έργα, η
εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των
επόμενων τριών (3) ετών (Τριετής Περίοδος Ανάπτυξης).
Β. Ως προς υποβληθέν σχέδιο Προγράμματος Ανά−
πτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024
1) Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ’ αριθ. 15 σχετικό
έγγραφο του υπέβαλε στη ΡΑΕ, προς έγκριση, Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη δεκαετή περί−
οδο 2015−2024. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εν
λόγω σχετικό έγγραφο του, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανά−
πτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024 κατά το χρονικό διάστημα από
τις 28.04.2015 έως τις 05.05.2015, και ολοκλήρωσε την
επεξεργασία της εισήγησης του λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευ−
σης δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο από τους Χρήστες.
2) Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια−
τάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του Νόμου
και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Νόμου έθεσε
το υποβληθέν από τον Διαχειριστή Σχέδιο Προγράμμα−
τος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015−2024 (σχετικό υπ’ αριθ. 15) σε
δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από
12.06.2015 έως 26.06.2015. Στο Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης περιλαμβάνονται μόνο Προγραμματισμένα
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Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 1411 εκατ. €,
δηλαδή έργα τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί προς υλο−
ποίηση στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2014−2023, και όχι καινούργια έργα.
3) Επειδή, με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας
διαβούλευσης τα οποία ανακοινώθηκαν στην ιστοσελί−
δα της Αρχής, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευ−
σης (σχετικό υπ’ αριθ. 16), οι συμμετέχοντες σε αυτήν
ανέφεραν μια σειρά επενδυτικών αναγκών προς διε−
ρεύνηση συμπερίληψης στο προς έγκριση Πρόγραμμα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, όπως: (α) τη δυνατότητα διάθεσης
δωρεάν ζεστού νερού χρήσης, μέσω εναλλάκτη θερ−
μότητας παράλληλα με το Προγραμματισμένο Έργο
«Σταθμός συμπίεσης στους Κήπους και Μ/Ρ σταθμοί» (β)
Τη δυνατότητα συμπερίληψης των αναγκαίων υποδομών
κατά τη δεύτερη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη
νήσο Ρεβυθούσα ώστε ο ρυθμός μεταφόρτωσης πλοίων
ΥΦΑ να ανέλθει στο επίπεδο των 7.500 m3ΥΦΑ/h καθότι
παρότι η εισήγηση του Διαχειριστή προβλέπει τη δυνα−
τότητα μεταφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ δεν αναγράφεται
ρητά ο σχεδιαζόμενος ρυθμός μεταφόρτωσης μετά την
ολοκλήρωση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την
υποδοχή μεγαλύτερων πλοίων. Κατά τη ΔΕΠΑ κατ’' αυτό
τον τρόπο θα καταστεί η Ρεβυθούσα ανταγωνιστική
έναντι άλλων σταθμών ΥΦΑ στη διεθνή αγορά, (γ) Τη
συμπερίληψη των αναγκαίων υποδομών για τη μετα−
φόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού μεγέθους (1000 −
10.000 m3 ΥΦΑ) για την ανάπτυξη της διανομής ΥΦΑ
σε απομακρυσμένες του ΕΣΦΑ περιοχές καθώς και για
ναυτιλιακή χρήση, δ) Τη δημιουργία υποδομής φόρτω−
σης φορτηγών βυτίων (truck loading facility) στο σταθμό
ΥΦΑ της Ρεβυθούσας.
4) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’ αριθ. (α) (στο υπ’
αριθ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει ήδη αναγνω−
ριστεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια
της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’ αριθ. 16) που διενήργησε η
ΡΑΕ, από τα υπ’ αριθ. 15, 18 σχετικά έγγραφα του ΔΕΣΦΑ
προκύπτουν τα ακόλουθα: Για το έργο «Σταθμός συμπί−
εσης στους Κήπους και Μ/Ρ σταθμοί» δεν έχει ληφθεί
ακόμα η απόφαση κατασκευής. Ο ΔΕΣΦΑ θα εξετάσει τη
δυνατότητα μετάδοσης θερμότητας από τα καυσαέρια
του σταθμού σε δίκτυα τηλεθέρμανσης στην περίπτω−
ση όπου οι συνθήκες προσφοράς αερίου απαιτήσουν την
κατασκευή του σταθμού συμπίεσης και εκπονηθούν ανα−
λυτικές τεχνικές μελέτες για το έργο.
5) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’ αριθ. (β)
(στο υπ’ αριθ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει
ήδη αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια της
δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’ αριθ. 16) που διενήργησε
η ΡΑΕ, από το υπ’ αριθ. 18 σχετικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
προκύπτουν τα ακόλουθα: Η συνολική δυναμικότητα
μεταφόρτωσης στο σταθμό της Ρεβυθούσας ανέρχεται
σήμερα σε 1.600 m3ΥΦΑ/h (8 αντλίες των 200 m3 ΥΦΑ/h,
εμβαπτισμένων στις υπάρχουσες 2 δεξαμενές αποθή−
κευσης) και στα πλαίσια της 2ης αναβάθμισης του σταθ−
μού, θα ανέλθει στα 2.400 m3ΥΦΑ/h (με 4 νέες αντλίες
των 200 m3 ΥΦΑ/h, εμβαπτισμένων στην υπό κατασκευή
Τρίτη δεξαμενή). Ο ΔΕΣΦΑ αξιολόγησε τεχνικά το αίτη−
μα της ΔΕΠΑ για αύξηση του ρυθμού μεταφόρτωσης σε
7500 m3/h και από την ανάλυση προέκυψε ότι το μέγιστο
μέγεθος των αντλιών που θα μπορούσαν να τοποθετη−
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θούν στην τρίτη δεξαμενή (υπό κατασκευή στο πλαίσιο
της 2ης αναβάθμισης της Ρεβυθούσας) ώστε η τεχνική
δυναμικότητα να είναι συμβατή με εκείνη της σχεδια−
θείσας αναβάθμισης των σωληναγωγών/βραχιόνων είναι
500 m3ΥΦΑ/h. Η επιλογή αυτή θα επιφέρει αύξηση της
δυνατότητας μεταφόρτωσης από τα 2400 m3ΥΦΑ/h που
έχει σχεδιαστεί (και δρομολογηθεί) στα πλαίσια της 2ης
αναβάθμισης του σταθμού σε 3600 m3ΥΦΑ/h. Ο ρυθμός
αυτός αποτελεί το 48% του στόχου που θέτει με το
αίτημα της η ΔΕΠΑ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι:
i) Η εγκατάσταση μεγάλων αντλιών στην τρίτη δεξα−
μενή θα οδηγούσε στην υποχρησιμοποίησή της όσον
αφορά την αεριοποίηση και έγχυση ποσοτήτων στο
ΕΣΜΦΑ. Και τούτο καθότι για να λειτουργήσει μια
κρυογενική αντλία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή πρέπει να αντλεί περίπου το 50% της
τεχνικής της δυναμικότητας, αλλιώς είναι αναγκαία η
διαδικασία «kick back» που οδηγεί σε μεγαλύτερη με−
τάδοση θερμότητας στο ΥΦΑ με περισσότερη εξάτμιση
(boil off) καθώς και σε σπατάλη ενέργειας.
ii) Ήδη έχουν παραγγελθεί από τον Διαχειριστή για την
τρίτη δεξαμενή τέσσερις αντλίες μεγέθους 200 m3YΦA/h
συνολικής αξίας 2,75 εκατ. € για τις οποίες έχει δοθεί
προκαταβολή και έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται.
Για την τοποθέτηση των τεσσάρων αντλιών των 500
m3ΥΦΑ/h, θα χρειαστούν επιπρόσθετα 4,5 εκατ. €, δη−
λαδή συνολικά το κόστος θα ανέλθει στα 7,25 εκατ. €.
iii) Η διενέργεια νέου διαγωνισμού για την προμήθεια
μεγαλύτερων αντλιών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε
καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου
της 2ης αναβάθμισης της Ρεβυθούσας περί τον ένα (1)
χρόνο. Για να ικανοποιηθεί επομένως το πλήρες αίτημα
της ΔΕΠΑ, οι τέσσερις αντλίες που θα εγκατασταθούν
στην τρίτη δεξαμενή θα πρέπει να έχουν δυναμικότητα
1.475 m3YΦA/h η κάθε μία. Ωστόσο, το προαναφερθέν
μέγεθος της αντλίας δεν αποτελεί κοινό εμπορικό μέ−
γεθος, κατά συνέπεια η ικανοποίηση του συγκεκριμέ−
νου αιτήματος θα επιφέρει σημαντική μεταβολή αφενός
στον προϋπολογισμό του έργου (πολλαπλάσιο κόστος
του προαναφερθέντος για τις αντλίες των 500 m3/h),
αφετέρου δε στο χρόνο ολοκλήρωσής του. Ο ακριβής
προσδιορισμός προϋπολογισμού κόστους θα προέκυπτε
μετά από αναλυτική τεχνική μελέτη που χρειάζεται να
εκπονήσει ο ΔΕΣΦΑ. Επιπλέον θα πρέπει να μελετηθεί
τεχνικά και η δυνατότητα του συστήματος των σωλη−
ναγωγών για τη μεταφορά ΥΦΑ στο πλοίο.
Κατ’ επέκταση με βάση την ως άνω ανάλυση ο ΔΕΣ−
ΦΑ προτείνει τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές: α) Να
διατηρηθεί ο σχεδιασμός της 2ης αναβάθμισης της Ρε−
βυθούσας ως έχει (αύξηση ρυθμού μεταφόρτωσης από
1600 m3 ΥΦΑ/h σε 2400 m3 ΥΦΑ/h). β) Να αυξηθεί η
δυναμικότητα μεταφόρτωσης στο επίπεδο των 3600 m3
ΥΦΑ/h. Για την υλοποίηση της εν λόγω εναλλακτικής
θα πρέπει είτε να ληφθεί σχετική συμβατική δέσμευση
από τη ΔΕΠΑ για χρήση της υπηρεσίας μεταφόρτωσης
ώστε να καλυφθεί το σύνολο ή το μεγαλύτερο τμήμα
του εκτιμώμενου κόστους, είτε αυτό να ενταχθεί στη
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της εγκατάστασης ΥΦΑ.
Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει καθυστέρηση ολοκλή−
ρωσης του σταθμού κατά ένα χρόνο περίπου.
6) Επειδή, σε ότι αφορά τις ως άνω υπ’ αριθ. (γ) και
(δ) (στο υπ’ αριθ. 3 σκεπτικό) επενδυτικές ανάγκες που
έχουν ήδη αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια

της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’ αριθ. 16) που διενήργησε
η ΡΑΕ, από τη δημοσιευμένη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2016−2025 (σχετικό υπ’ αριθ. 19) προκύπτουν τα ακό−
λουθα.
i) Ως προς τη συμπερίληψη των αναγκαίων υποδομών
για τη μεταφόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού μεγέ−
θους (1000 −10.000 m3 ΥΦΑ) ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη αναθέσει
την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τον προκαταρ−
κτικό τεχνικό προσδιορισμό και την εκτίμηση κόστους
για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού μικρών
πλοίων ΥΦΑ από τη Ρεβυθούσα. Για το έργο αυτό έχει
υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης των μελετών από
τα κονδύλια του προγράμματος TEN − Transportation.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ είναι επομένως
πρώιμο να καθορισθούν τυχόν έργα που θα προκύψουν
από τη μελέτη αυτή.
ii) Ως προς την δημιουργία υποδομής φόρτωσης φορ−
τηγών βυτίων (truck loading facility) στο σταθμό ΥΦΑ
της Ρεβυθούσας ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη αναθέσει το βασικό
σχεδιασμό για τη δημιουργία του πρώτου σταθμού ανε−
φοδιασμού βυτιοφόρων ΥΦΑ στις εγκαταστάσεις της
Ρεβυθούσας. Με την ολοκλήρωση του βασικού σχεδια−
σμού ο ΔΕΣΦΑ θα προτείνει την ένταξη των αναγκαίων
υποδομών σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.
7) Επειδή, με βάση τις ως άνω αναλύσεις του ΔΕΣΦΑ
καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στη δημοσιευ−
μένη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016−2015, οι τρεις από
τις τέσσερις επενδυτικές ανάγκες που αναγνωρίστηκαν
από τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση που
διενήργησε η ΡΑΕ είναι υπό εξέταση από τον ΔΕΣΦΑ.
Σε ότι δε αφορά την τέταρτη επενδυτική ανάγκη που
αναγνωρίστηκε από τη ΔΕΠΑ, για την αύξηση του ρυθ−
μού μεταφόρτωσης της Ρεβυθούσας σε 7500 m3 ΥΦΑ/h,
προκύπτει από τα στοιχεία που προσκόμισε ο ΔΕΣΦΑ
(σχετικό υπ’ αριθ. 18) ότι έχει ήδη δρομολογηθεί ώστε σε
πρώτη φάση ο ρυθμός να αυξηθεί από 1600 m3 ΥΦΑ/h
σε 2400 m3 ΥΦΑ/h. Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής
έχει ήδη προβεί σε υπογραφή σύμβασης ύψους 2,75
εκ. € και έχει προκαταβάλει ένα μέρος του κόστους. Η
ΡΑΕ κρίνει επομένως εύλογο με βάση τα ως άνω πραγ−
ματικά τεχνικά και οικονομικά δεδομένα να μην γίνει
αλλαγή στον υπάρχοντα σχεδιασμό της 2ης αναβάθμισης
της Ρεβυθούσας και να μην επιβαρυνθεί στην παρούσα
χρονική περίοδο περαιτέρω η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή
Βάση. Εάν, εντούτοις, ο Χρήστης ΔΕΠΑ κρίνει σκόπι−
μο να επανέλθει με αίτημα περαιτέρω αύξησης του
ρυθμού μεταφόρτωσης της Ρεβυθούσας στο ύψος των
7500 m3/h θα πρέπει να διερευνηθεί συνολικά από τον
Διαχειριστή η ζήτηση από την αγορά για την υπηρεσία
μεταφόρτωσης σε αυτόν το ρυθμό, ώστε να αναληφθεί
μέρος του κόστους της σχεδιαζόμενης υπηρεσίας από
όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν συμβατική δέσμευ−
ση επί αυτού.
8) Επειδή, με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, το
προτεινόμενο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2015−2024 συμβαδίζει με το διακοινοτικό σχέδιο ανά−
πτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα
της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ)
715/2009.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά:
Αποφασίζει:
1. Την έγκριση του τελικού σχεδίου Προγράμματος Ανά−
πτυξης 2015−2024 με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται
στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο υπό τον τίτλο «Πρό−
γραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015−2024» και το οποίο συνιστά
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ του Προ−
γράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015 −2024.
4. Την κοινοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ 2015−2024 στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθ−
μιστικών Αρχών Ενέργειας.

ƴĮǏƾǏĲǆǋĮ ƧȺǗĳĮıǆǐ:
1.
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ɇɉɁɈɃɀɃȳɆȰɌȻȵɇ
ȰɇɌȰ: Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ
Ȳ/ɇ: Ȳɲʆʉʍʏɳʍɿʉ
ȴȵɇɌȰ: ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ
ȵɇMɌȰ: ȵɽʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ
ȵɇɅȰ 2007-2013: ȵɽʆɿʃʊ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃʊ Ʌʄɲʀʍɿʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ 2007-2013
ȵɇɌȰ: ȵɽʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ
ȵɈȵʋ: ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ Ɉʌɳʋɸɺɲ ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ɅɅȵȰ: Ʌʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ɇȵɇ 2014-2020: ɇʑʅʔʘʆʉ ȵʏɲɿʌɿʃɼʎ ɇʖɹʍɻʎ 2014-2020
ɇȸȺ: ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼ ȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ
ȸ/Ʌ: ȸʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶʊʎ
Ⱦȿɇ: Ⱦɹʆʏʌɲ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ & ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ɀɇɇ: ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʐʆʉʌɿɲʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ
ɃɅɇɌȰ: Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ
ɆȰȵ: Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɆɅȲ: Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ Ȳɳʍɻ
ɉɌȰ: ɉɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉ Ɍʐʍɿʃʊ Ȱɹʌɿʉ
ɉɅ: ɉʗɻʄɼ Ʌʀɸʍɻ
Bcma: Ȳillion cubic meter per annum
BCC: Back up Control Center
CCTV: Closed Circuit Television
DCS: Distributed Control System
GCC: Gas Control Center
IGB: Interconnector Greece Bulgaria
IGI: Interconnector Greece Italy
M/R: Metering/Regulating station
Ɂm3: Normal Cubic meter
PLC: Programmable Logic Controller
REM: Remote
RTU: Remote Terminal Unit
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition – ɇʑʍʏɻʅɲ ȵʋʉʋʏɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɇʐʄʄʉɶɼʎ
ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ
TAP: Trans Adriatic Pipeline
TDM/PDH: Time Division Multiplexing/ Plesiochronous Digital Hierarchy
Ɉɀ: Tele-metering
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ 1: ȵȻɇȰȳɏȳȸ
Ʉʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 69 ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 2ɺ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ 4001/2011 ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏʉʐ
ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ (ȴȵɇɌȰ) ʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿ ʃɲɿ ɻ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ (ɆȰȵ)
ɸɶʃʌʀʆɸɿ ʃɲɿ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɲ
ɹʌɶɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ, ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ (ȵɇɌȰ) ɶɿɲ
ʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ɷɹʃɲ (10) ɹʏɻ.
Ƀɿ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ɂ. 4001/2011 ɸʇɸɿɷɿʃɸʑʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 1-7 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 92 ʏɻʎ
ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʉʐ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʐʋʊʗɻ ʏɻʆ ɀɸʄɹʏɻ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ:
«ɲ. ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎ ʋʌʉʍʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɺɼʏɻʍɻʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ
ɴ. ʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃʉɿʆɼʎ ʘʔɸʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ
ɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ ʅɸ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ, ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɲʇɿʊʋɿʍʏʉ ʃɲɿ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ
ɶ. ʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵ.ɇ.Ɍ.Ȱ. ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʑʌʐɽʅɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ,
ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ ʍʐʅʔʉʌɼʍɸʘʆ, ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ʃɲɿ ɳʌʆɻʍɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ
ɷ. ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʆɹʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʅɸ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ
ʆɹʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ
ɸ. ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʍʏ. ʏʉ ɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɳ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ (ɴ) ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʃɲɿ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 12 ʏʉʐ Ⱦɲʆ. 715/2009
ɺ. ʏɻʆ ɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲɿ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɼʎ ʏʉʐʎ, ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ.»
ɇʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɹʌɶɲ ɸʃɸʀʆɲ ʋʉʐ ɻ ɹʆɲʌʇɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐʎ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ʉʌʀɺʉʆʏɲ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ (ɷɻʄ. ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ 2015 - 2024),
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲ ȶʌɶɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐʎ. Ƀ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸɿ ʏɻʆ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ɹʆʏɲʇɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ɲʆɲʔɹʌɸɿ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ,
ʏʉ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ, ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ʃɲɿ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ. ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ɹʌɶɲ ʏʉʐ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ 2015-2024, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ (ȱʌɽʌʉ 92).
Ɉʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷʉʅɸʀʏɲɿ ʘʎ ɸʇɼʎ:
I.

ȶʌɶɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʍʏʉ ʍʖɹɷɿʉ (Ⱦɸʔ. 2.1)
i.
ȶʌɶɲ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ
ii.
ȶʌɶɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ

IȻ.

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲ ȶʌɶɲ (Ⱦɸʔ. 2.2)
i.
ȶʌɶɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏʉʎ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ.
ii.
ȶʌɶɲ ʋʉʐ ɸʆʏɳʖɽɻʃɲʆ ʍʏʉ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉ ɀɿʃʌʙʆ ȶʌɶʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼ
ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏʉʎ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ.
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ȶʌɶɲ ʏʌɿɸʏʉʑʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ (Ⱦɸʔ. 2.3.)

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 92 ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ
ɇʖɸɷʀʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ (ʍʏʉ ɸʇɼʎ ʃɲʄʉʑʅɸʆʉ ʃɲɿ «ɇʖɹɷɿʉ») ʆɲ ɲɿʏɿʉʄʉɶɼʍɸɿ ʋʄɼʌʘʎ
ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɷɸʆ ʍʐʅʋɸʌɿɹʄɲɴɸ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ
ȶʌɶʉ.
ȵʋʀʍɻʎ, ʐʋʊ ʅʉʌʔɼ ʍʐʆʉʋʏɿʃʉʑ ʋʀʆɲʃɲ, ʊʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ, ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉ ɻ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃɸɿ (Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ/ Ɂɹʉ ȶʌɶʉ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɼ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ
ȵɇɌȰ), ʉ ʏʑʋʉʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ (Ȱɶʘɶʊʎ, ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ʍʏɲɽʅʊʎ, ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ, ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
CNG, ʐʋʊɶɸɿɲ ɲʋʉɽɼʃɻ, ʍʐʅʋɿɸʍʏɼʎ, ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɼ/ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɉɌȰ), ʏʉ ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ ʊʔɸʄʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ɲʌ. 92 ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, ɻ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ (ʐʋʊ ʅɸʄɹʏɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ,
ʐʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ
ʅɸʄɹʏɻ/ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ, ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ/ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʐʋʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ), ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ɲʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ (Resolution to construct ɼ Final Investment Decision), ʉ
ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʃɲɿ ʏɹʄʉʎ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ.
ɏʎ ȶʆɲʌʇɻ ɸʆʊʎ ɹʌɶʉʐ ʆʉɸʀʏɲɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ʍɻʅɸʀʉ ɹʆʏɲʇɼʎ ʏʉʐ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɼ ʍʏʉʆ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉ ɀɿʃʌʙʆ ȶʌɶʘʆ, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ, ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʅʋʀʋʏɸɿ
ʖʌʉʆɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɼ ʆɲ ʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿ ɲʐʏɼʎ. ȸ ɹʆɲʌʇɻ ɸʆʊʎ ɹʌɶʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ (ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹʆʏɲʇɻʎ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʀɽɸʏɲɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʘʎ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɻ ɹɶʃʌɿʍɻ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ) ʃɲɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɷʌɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʘʌʀʅɲʆʍɼ ʏʉʐ.
ɏʎ Ȱʋʊʔɲʍɻ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɼ Ɉɸʄɿʃɼ ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ (Resolution to construct ɼ Final
Investment Decision),ʆʉɸʀʏɲɿ ɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʖʘʌʀʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ (ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɼ ʄɼʗɻʎ ɲɷɸɿʙʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɸʀʅɸʆɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ) - ɷɻʄɲɷɼ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʏʐʖʊʆ ʏɸɽɸɿʍʙʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʍɸ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ʍʏɳɷɿʉ - ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ɿʍʖʑʉʆʏɲ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ɹʌɶʘʆ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʄɼʗɻʎ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ, ɿɷʀʘʎ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏɻʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ.
ɏʎ ɍʌʊʆʉʎ Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ɸʆʊʎ ɹʌɶʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɹʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʅɻʖɲʆɿʃɳ
ʏʉ ɹʌɶʉ ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿ (mechanically completed & commissioned & tested) ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ
ɹʏʉɿʅʉ ɶɿɲ ɹʆɲʌʇɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏʉʆ ɍʌɼʍʏɻ ɼ ɹʆɲʌʇɻ ʃɲʆʉʆɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ. ȳɿɲ
ʏɲ ɹʌɶɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʘʎ ʖʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ʆʉɸʀʏɲɿ ʏʉ
ʖʌʉʆɿʃʊ ʍɻʅɸʀʉ ʃɲʏɳ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɹʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʉʐ
hardware/software (installed & debugged) ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿ ʃɲʆʉʆɿʃɳ. Ƀ ʖʌʊʆʉʎ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ɸʆʊʎ ɹʌɶʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸʀʆɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ɲʋʊ
ʏɲ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ɹʌɶɲ ɲʋʊ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋɲʌʏʀɺɸʏɲɿ ɹʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ, ʖʘʌʀʎ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ
ʆɲ ɸʋɻʌɸɳɺɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ɹʌɶɲ ʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʆʘʌʀʏɸʌɲ.
ȳɿɲ ʏɲ ʆɹɲ ɹʌɶɲ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʃɲɿ ɻ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʍʏɻ ʅɹʍɻ ʖʌɹʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ȵɇɌȰ.
ȵʋʀ ʋʄɹʉʆ, ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ ʍʖɸɷɿɲɺʊʅɸʆʉʎ ʏʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ
ɍʌɼʍʏɸʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɇʑʆɲʗɻ
ȴɹʍʅɸʐʍɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ (ɶɿɲ ʏɲ ȶʌɶɲ
ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ)
Ʌʉʍʉʍʏʊ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɇʑʆɲʗɻ ȴɹʍʅɸʐʍɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ (ɶɿɲ ʏɲ ȶʌɶɲ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ)
Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ
Ɉʌɹʖʘʆ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ
ȶʆɲʌʇɻ
ɍʌʊʆʉʎ Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ
ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɍʌɼʍʏɻ (ɶɿɲ ʏɲ ȶʌɶɲ
ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ)
Ȱʋʊʔɲʍɻ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ɉʌʊʋʉʎ ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȵʋʀɷʌɲʍɻ ʍʏɻ ʅɹʍɻ ʖʌɹʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ȵɇɌȰ (ɶɿɲ ʏɲ
ʆɹɲ ɹʌɶɲ1)

ɀɸʏɳ ʏɻ ʍʑʆʉʗɻ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉʐ ɷʀʆɸʏɲɿ ʍʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲʐʏʉʑ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ʍʖɸʏɿʃɼ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ.

ȾȵɌȰȿȰȻɃ 1.1. ɇɉɀȲȰɈɃɈȸɈȰ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȵɇɌȰ ɀȵ ɈɃ
ȴȻȰȾɃȻɁɃɈȻȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȾȰȻ ɈȰ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȰ
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȰ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȰ
ɇɸ ʍʐʆɳʔɸɿɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ 715/2009/ȵȾ ʉɿ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ
ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ȱɸʌʀʉʐ (European Network of Transmission System Operators for Gas,
ENTSO-G). ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ, ʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ɷɻʅʉʍɿɸʑʉʐʆ ʅɻ ɷɸʍʅɸʐʏɿʃʊ ɷɸʃɲɸʏɹʎ ʃʉɿʆʉʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷɿʃʏʑʘʆ («ɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊ ʍʖɹɷɿʉ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷɿʃʏʑʘʆ») ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ
ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɲʆɳ ɷɿɸʏʀɲ. ɇʃʉʋʊʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷʑʉ ʃɸɿʅɹʆʘʆ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ɸʆɻʅɸʌʙʍʉʐʆ ʏʉʐʎ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐʎ ɶɿɲ ʏɲ ʆɹɲ ɹʌɶɲ ʋʉʐ ɽɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʃɲɿ ɽɲ ʍɻʅɸɿʙʍʉʐʆ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɸʐʃɲɿʌʀɸʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɲɸʌʀʉʐ ʍɸ ʃɳɽɸ ʖʙʌɲ.
Ɉʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ ɶɿɲ ʏɻʆ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ 2015-2024 ɸʀʆɲɿ ʍʐʅɴɲʏʊ ʅɸ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ.

1

ȶʌɶɲ ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʍɸ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
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Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ 2015-2024.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʏʉ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʏɲ ɹʌɶɲ ʋʉʐ
ɷʀʆʉʐʆ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻ ɲʇʀɲ ʍɸ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ʃɲɿ ʊʖɿ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ.

ȾȵɌȰȿȰȻɃ 2: ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȵ.ɇ.Ɍ.Ȱ. 2015-2024
ȾȵɌȰȿȰȻɃ 2.1. ȵɆȳȰ ɈȰ ɃɅɃȻȰ ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻ ȳȻȰ ɅɆɏɈȸ ɌɃɆȰ ɇɈɃ ɇɍȵȴȻɃ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ 2015-2024
2.1.1. ȶʌɶɲ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ
(ɲʌ. 92 ʋɲʌ. 4Ȱ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)
ȴɸʆ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ɹʌɶɲ ʋʌʉʎ ɹʆʏɲʇɻ.

2.1.2. ȶʌɶɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ
(ɲʌ. 92 ʋɲʌ. 4Ȳ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)
ȴɸʆ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ɹʌɶɲ ʋʌʉʎ ɹʆʏɲʇɻ.

ȾȵɌȰȿȰȻɃ 2.2. ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰ ȵɆȳȰ
ȾȵɌȰȿȰȻɃ 2.2.1. ȵɆȳȰ ɅɃɉ ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻ ɇɈɃ ȵȳȾȵȾɆȻɀȵɁɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ2 ȾȰȻ ɇɉɁȵɍȻȷȵɈȰȻ ȸ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸ ɈɃɉɇ ɇɈȸɁ ɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɌɃɆȰɇ ɈɃɉ ɉɅɃȲȿȸȺȵɁɈɃɇ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ.
2.2.1.1. Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɶʘɶʉʑ ʐʗɻʄɼʎ ʋʀɸʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻ ɀɳʆɷʌɲ Ȱʏʏɿʃɼʎ ʘʎ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ
ȵȿɅȵ ʍʏɻʆ ȵʄɸʐʍʀʆɲ ɶɿɲ ʏɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏʉ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

Ȱɶʘɶʊʎ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

5,9 ɸʃ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

ȵʋɹʃʏɲʍɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ ʍʏʉ ȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻ

Ɂʉɸ-12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȼʉʐʄ-15

ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɍʌɼʍʏɻ

Ɂɲɿ

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎ ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ȱʋʊʔɲʍɻ ɆȰȵ 681/2014 ʏɻʎ 20ɻʎ Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ 2014 ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ «ȶɶʃʌɿʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ 2014о
2023».
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Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

-Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɲʋʊ ɍʌɼʍʏɻ
-ȶʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ɉʉ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ɹʌɶʉ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ:
 Ȱɶʘɶʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 6,5 km ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ 10 in ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ʇɸʃɿʆɼʍɸɿ ɲʋʊ ʏʉ
ɴɲʆʉʍʏɳʍɿʉ “ɀɳʆɷʌɲ” ʃɲɿ ɲʔʉʑ ɷɿɹʄɽɸɿ, ʅɸ ʐʋʊɶɸɿɲ ɷɿɳʏʌɻʍɻ, ʃɳʏʘ ɲʋʊ ʏɿʎ
ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ ʃɲɿ ʏɻ Ɂɹɲ ȵɽʆɿʃɼ Ƀɷʊ Ȱɽɻʆʙʆ-Ⱦʉʌʀʆɽʉʐ, ɽɲ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿ
ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ȵȿɅȵ
 ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʍɸ ʖʙʌʉ ʋʉʐ ɽɲ ʋɲʌɲʖʘʌɼʍʉʐʆ
ʏɲ ȵȿɅȵ

2.2.1.2. Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɶʘɶʉʑ ɉʗɻʄɼʎ ʋʀɸʍɻʎ ɀɲʐʌʉʅɳʏɿ (Ȳɳɶɿɲ)-ȿɳʌʐʅʆɲ ʃɲɿ ʏʉʐ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏɻʎ ȿȰɆȾɃ ȳ.ɀ.ɀ Ȱ.ȵ. ʅɸ ʏʉ ȵɇɌȰ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

Ȱɶʘɶʊʎ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

17,5 ɸʃ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

ȵʋɹʃʏɲʍɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ ʍʏʉ ȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻ

Ȼʉʐʆ-13

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

-3

ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɍʌɼʍʏɻ

ȵʃʃʌɸʅɸʀ

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ʉʖɿ4

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ/ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

-Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɲʋʊ ɍʌɼʍʏɻ
-ȶʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ ʍʏɻ ɆɅȲ5

Ɉʉ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ɹʌɶʉ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ:
x Ȱɶʘɶʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 36 km ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ 10in ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ʇɸʃɿʆɳ ɲʋʊ ʏʉ ɴɲʆʉʍʏɳʍɿʉ
«ɀɲʐʌʉʅɳʏɿ (Ȳɳɶɿɲ)» ʏʉʐ Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ Ȱɶʘɶʉʑ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɽɲ
ʃɲʏɲʄɼɶɸɿ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ȿȰɆȾɃ Ȱ.ȵ. ʍʏɻ ȿɳʌʐʅʆɲ.
x ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀ ʍɸ ʖʙʌʉ ʋʉʐ ɽɲ ʋɲʌɲʖʘʌɼʍɸɿ ɻ ȿȰɆȾɃ.
2.2.1.3. ɇʏɲɽʅʊʎ ɇʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ ʃɲɿ ɀ/Ɇ ʍʏɲɽʅʉʀ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

3

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʐʋʉɶʌɲʔɸʀ ɇʐʅʔʘʆʀɲ ɇʑʆɷɸʍɻʎ
ȸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɽɲ ʄɻʔɽɸʀ ʊʏɲʆ ɲʆɲʄɻʔɽʉʑʆ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ ɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ ɍʌɼʍʏɻ.
5 ȵʔʊʍʉʆ ʄɻʔɽɸʀ ɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ.
4

32605

32606

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ɇʐʅʋɿɸʍʏɼʎ, ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

85 ɸʃ. €6

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ɉɸʖʆɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ȵɇɌȰ, ɲʑʇɻʍɻ ɸʐɸʄɿʇʀɲʎ
ȵɇɌȰ, ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ

ȶʆɲʌʇɻ

19-Ȼʉʐʄ-077

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

-8

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ʉʖɿ9

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ 10

Ɉʌʊʋʉʎ ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ɲʃʊʅɲ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ɲʃʊʅɲ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɹʖɸɿ ʘʎ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɶʀʆɸɿ
ɸʔɿʃʏɼ ʏʊʍʉ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɲɶʉʌɳʎ ʅɸ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ ʊʍʉ ʃɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɷɿɲʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻʎ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʐʌʘʋɲʁʃɼ
ɲɶʉʌɳ ʅɸ ʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʃɲʏɳʆʏɻ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʅɸ ʏɻ ʅʉʌʔɼ ȰɇɌȰ ʋʉʐ
ʐʋɳʌʖɸɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʆɲ ɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ (Trans Adriatic Pipeline-TAP, IGB, IGI).
ȴɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ, ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ
ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉ ɲʃʊʅɲ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ʌʉɼʎ ɶɿɲ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ
ɷɿɲʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻʎ ɽɲ ɲʋɲɿʏɻɽɸʀ ɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʋʉʐ ɽɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ 3
ʅʉʆɳɷɸʎ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸʆɸʎ ɲʋʊ ʔʐɶʉʃɸʆʏʌɿʃʊ ʍʐʅʋɿɸʍʏɼ ʃɲɿ ɲɸʌɿʉʍʏʌʊɴɿʄʉ ɿʍʖʑʉʎ ɹʘʎ
9,7 MW ɹʃɲʍʏɻ .
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃɲɿ ɷʑʉ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑʎ/ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑʎ ʍʏɲɽʅʉʑʎ: ɹʆɲ ʍʏɻʆ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ ʃɲɿ ɹʆɲ
ʍʏɻ Ɂ. ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ʐʋʉɷʉʅɹʎ ɷɿɲʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻʎ Ɍ.Ȱ.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ɹʌɶʉ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʏʘʆ ȴɿɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆ ȴɿʃʏʑʘʆ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɻʎ ȵ.ȵ., ʅɸ ʋʉʍʉʍʏʊ 50% ɸʋʀ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ.
Ƀ Ȳɲʍɿʃʊʎ ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸ ʏʉʆ Ȱʋʌʀʄɿʉ ʏʉʐ 2012 ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ ʘʎ ʏɻʆ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ 11 bcma (ʅɸ ɻʅɸʌɼʍɿʉ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʔʊʌʏɿʍɻʎ 0,9). ȸ
ɀɸʄɹʏɻ Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻʎ ʃɲɿ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ (ɅɅȵȰ) ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ ʏʉ ȴɸʃɹʅɴʌɿʉ 2010.
Ƀ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʊʎ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏɲ 85 ɸʃ. € ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ «Ⱦɼʋʉɿ». ȵʀʆɲɿ ʍɲʔɹʎ ʊʏɿ ɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ʏʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʐʅʋɿɸʍʏɼ ʍʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ (ʅɿʃʌʊʏɸʌɻʎ ɿʍʖʑʉʎ) ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɼʍɸɿ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɲɶʉʌɳ ɷʐʏɿʃɳ ʏɻʎ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼʎ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʇʉʐʆ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ɶɿɲ
ɸɿʍɲɶʘɶɼ ɲɸʌʀʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ Ɉʉʐʌʃʀɲ, ʃɲɿ ɶɿɲ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɳʆʘ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ʋɿɽɲʆʊʏɲʏɲ ɽɲ ɲʋɲɿʏɻɽʉʑʆ ʃɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʏʉʐ

6

Ʌʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ʌʉɼʎ
ȵʀʆɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʏɻʎ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʏʉʐ ɴɲʍɿʃʉʑ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
8
ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
9
ȸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏɻʆ ɸʆ ɿʍʖʑɿ
Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ Ȳɳʍɻ.
10
ȶʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ɻ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ / ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ʌʉɼʎ.
7
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32607

ȵɇɌȰ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸʘʆ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ (ʋ.ʖ. ʋɿɽɲʆʊʆ
ʍʏɲɽʅʊʎ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏɻʆ Ȱʅʋɸʄɿɳ ɼ/ʃɲɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ Ɂ. ɀɸʍɻʅɴʌʀɲʎ).

2.2.1.4. Ȱɶʘɶʊʎ ɉʗɻʄɼʎ Ʌʀɸʍɻʎ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ – Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲ (ʏʅɼʅɲ ɸʆʏɲɶʅɹʆʉ ʍʏʉ ȵɇɌȰ)
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

Ȱɶʘɶʊʎ, ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1100 ɸʃ. €11

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʋɻɶʙʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ Ɍ.Ȱ,
ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ

ȶʆɲʌʇɻ

19-Ȼʉʐʄ-0712

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

-13

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ʉʖɿ14

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ 15

Ɉʌʊʋʉʎ ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ɲʃʊʅɲ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ɲʃʊʅɲ

Ƀ ɲɶʘɶʊʎ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ - Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɲɶʘɶʊ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɉʗɻʄɼʎ Ʌʀɸʍɻʎ 80 barg
(ʋʀɸʍɻ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ), ʅɼʃʉʐʎ ʋɸʌʀʋʉʐ 613 km ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ 42in. ȸ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖɳʌɲʇɻ ʏʉʐ
ɲɶʘɶʉʑ ɹʖɸɿ ɲʌʖɼ ʏɻʆ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ Ʌɸʌɿʉʖɼ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼʎ ʍʏʉʆ Ɂʉʅʊ Ɇʉɷʊʋɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʄɼɶɸɿ ʍʏɲ
ʋɲʌɳʄɿɲ ʏʉʐ Ɂʉʅʉʑ Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲʎ. ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɶʘɶʊ, ʏʉ ɹʌɶʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ
ʐʋɹʌɶɸɿʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɹʆɲ
Ⱦɹʆʏʌʉ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ, ɷʑʉ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ (ʍʏɻʆ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ ʃɲɿ Ɂ. ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ),
ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ʌʑɽʅɿʍɻʎ, ɴɲʆʉʍʏɳʍɿɲ, ʇɸʍʏʌʉʋɲɶʀɷɸʎ ʃɲɿ ɹʌɶɲ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʃɲɿ
ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ. ȵʋʀʍɻʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɲʍʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʍʏɻʆ ɸɶɶʑʎ
ɶɸɿʏʆʀɲʍɻ ʏʉʐ ʐʋʊ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɲɶʘɶʉʑ. Ɉʉ ɹʌɶʉ ʍʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ɹʌɶʉ ʐʋ’ɲʌ. 2.2.1.3. (ɇʏɲɽʅʊʎ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ ʃɲɿ ɀ/Ɇ ʍʏɲɽʅʉʀ).

2.2.1.5. 2ɻ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʏɸʌʅɲʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ɉɌȰ ʏɻʎ ʆɼʍʉʐ Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ

11

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ

Ʌʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ʌʉɼʎ
ȵʀʆɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʏɻʎ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʏʉʐ ɴɲʍɿʃʉʑ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
13
ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
14 ȸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏɻʆ ɸʆ ɿʍʖʑɿ
Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ Ȳɳʍɻ.
15
ȶʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ɻ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ / ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ʌʉɼʎ. ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ȶɶʃʌɿʍɻ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ. Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ / ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʅɸʄɸʏʙʆ.
12
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Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

155,85 ɸʃ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʑʇɻʍɻ ɸʐɸʄɿʇʀɲʎ ȵɇɌȰ, ɲʍʔɳʄɸɿɲ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ, ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ

ȶʆɲʌʇɻ

09-Ȱʋʌ-10

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

ȴɸʃ-16

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

- ɉʋʊ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ (3ɻ ɷɸʇɲʅɸʆɼ)
- ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳɽɸʍɻ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏɻʎ ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɉɌȰ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ ʏʉʐ M/R Ȱɶ. Ɉʌɿɳɷɲʎ
- ɉʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ/ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ
(ʄɿʅɸʆɿʃɳ)

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

- ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ȵɇɅȰ (35%)
- ȴɳʆɸɿʉ ȵ.Ɉ.ȵʋ. (80 ɀ€) – ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ (ʏʉ
ʐʋʊʄʉɿʋʉ)

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ (ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ)16

Ɉʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
ɲ. Ȱʑʇɻʍɻ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʉʑ ʖʙʌʉʐ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʅɸ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʆɹɲʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
95.000 m3.
ɀɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍɽɼʃɻ ʏɻʎ ʏʌʀʏɻʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɽɲ ɲʐʇɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɲ
130.000 m3 ʍʏɲ 225.000 m3 ʃɲɿ ʉ ɷɿɲʏɿɽɹʅɸʆʉʎ ʍʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɲʋʊ
110.000 m3 ʍɸ ʋɸʌʀʋʉʐ 200.000 m3 (ɷɻʄ. ʃɲʏɳ 82%)
ȸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʌʀʏɻʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ ɽɲ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ
ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɷɿɲʏɳʌɲʇɻʎ ʏɻʎ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏʘʆ ɴʊʌɸɿʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɸɿʍʊɷʉʐ. ȸ
ʏɸʖʆɿʃɼ ʄʑʍɻ ʋʉʐ ɸʋɸʄɹɶɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʐʆɷʐɳɺɸɿ ʐʗɻʄɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ
ʏɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ɷʐʆɲʏɼ ʉʋʏɿʃɼ ʊʖʄɻʍɻ.
ɴ. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɷʉʖɼ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʘʆ ʋʄʉʀʘʆ
Ɉɲ ɹʌɶɲ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʘʆ ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɽɲ ʉɷɻɶɼʍʉʐʆ ʍʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʐʋʉɷʉʖɼʎ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʘʆ ʋʄʉʀʘʆ. ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ɽɲ ʃɲʏɲʍʏɸʀ ɸʔɿʃʏʊʎ ʉ ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʊʎ ʋʄʉʀʘʆ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɹʘʎ ʃɲɿ 260.000 m3 (Q-max) ɲʋʊ 140.000 m3 ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍɼʅɸʌɲ. ȵʋʉʅɹʆʘʎ, ɽɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʄʄɿʅɸʆʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɉɌȰ.
Ɉʉ ʋɲʌʊʆ ɹʌɶʉ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿ ʍʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ ʄʊɶʘ
ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɹʘʆ ɉɌȰ. ȵʋʀʍɻʎ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗɸɿ ʊʔɸʄʉʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ
ɲʋʊ ʏʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʋɲʌɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɲ ʔʉʌʏʀɲ ɸʆʙ ʏʉ ɲʆɳ ʅʉʆɳɷɲ
ʊɶʃʉʐ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɉɌȰ ɽɲ ʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʍʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʔʉʌʏʀʉ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ.
ɇʐʆɸʋʙʎ, ʏʉ ɹʌɶʉ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉɷɻɶɼʍɸɿ ʍɸ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌɸʎ ʏɿʅɹʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼ.
ɇʏʉ ɹʌɶʉ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɸʃʔʊʌʏʘʍɻʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ɲʆʏʀʍʏʌʉʔɻ ʌʉɼ ɉɌȰ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ʄɿʅɸʆʉɴʌɲʖʀʉʆɲ ʃɲɿ ʆɲ ɷʀɷɸʏɲɿ ɹʏʍɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʅɸʏɲʔʊʌʏʘʍɻʎ ɉɌȰ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɸʇɲʅɸʆɹʎ ʏɻʎ
16

Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ (ʖʘʌʀʎ ʏɿʎ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ) ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɸʆʏɲʖɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ʍʏɻʆ ɸʆ ɿʍʖʑɿ Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ Ȳɳʍɻ
ʄʊɶʘ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ Ɉɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ʋɸʌʀ ɀɸʀɺʉʆʉʎ ȶʌɶʉʐ
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Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ ʍɸ ʅɸɶɳʄɲ ʋʄʉʀɲ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 20.000 m3 (uploading). ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɲʆʏʄɿʙʆ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʐʇɻɽɸʀ ɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ
ɲʆʘʏɹʌʘ ʅɸʏɲʔʊʌʏʘʍɻʎ.
ɶ. Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ Ɇʐɽʅʉʑ Ȱɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃʌʐʉɶɸʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ɲʐʇɼʍɸɿ ʏʉʆ
ʌʐɽʅʊ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍɸ ʃɲʆʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ (Sustained Maximum Send-out Rate SMSR, ɷɻʄ.
ʖʘʌʀʎ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɸʔɸɷʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ), ɲʋʊ 1000 m3/h LNG17 ʍɼʅɸʌɲ, ʍɸ 1400 m3/h LNG
(ɷɻʄ. ɲʑʇɻʍɻ ʃɲʏɳ 40%). Ʌɲʌɲʅɹʆɸɿ ʘʎ ɹʖɸɿ ʉ ɸʔɸɷʌɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʏʘʆ 250 m3/h LNG.
ɀɸ ʏɻʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ, ʉ ʌʐɽʅʊʎ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ SMSR ɽɲ ɲʐʇɻɽɸʀ ɲʋʊ
ʏɲ 12,47 ʍʏɲ 19,15 ɸʃ. Ɂm3/day, ɸʆʙ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ (ɷɻʄ. ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ
ʏʉʐ ɸʔɸɷʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ), ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʌʐɽʅʊʎ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ ʆɲ ɲʆɹʄɽɸɿ ʍʏɲ
22,57 ɸʃ. Ɂm3/day. ȸ ʏɸʖʆɿʃɼ ʄʑʍɻ ʋʉʐ ɸʋɸʄɹɶɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ʌʐɽʅʉʑ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɉɌȰ
ɸʀʆɲɿ ɲʐʏɼ ʏɻʎ ʋʌʉʍɽɼʃɻʎ ɸʆʊʎ ɲɸʌɿʉʋʉɿɻʏɼ ɽɲʄɳʍʍɻʎ (Open Rack Vaporizer), ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐ ɷɸʆ ɸʋɿʔɹʌɸɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ. ȵʋʀʍɻʎ ɽɲ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʏʌɸɿʎ ɲʆʏʄʀɸʎ
ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ ʑɷɲʏʉʎ, ʃɲɿ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʉʐ ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ
ʆɸʌʉʑ.
ɷ. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ʏɻʎ Ȱɶ. Ɉʌɿɳɷɲʎ
Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʍʐʅʋʄɼʌʘʅɲ ʏɻʎ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʉʐ ʌʐɽʅʉʑ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ, ʊʋʘʎ
ɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎ.
Ȱʋʊ ʏɻʆ 1ɻ Ȼʉʐʆʀʉʐ 2014 ɹʖʉʐʆ ʇɸʃɿʆɼʍɸɿ ʉɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʀʏɻ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ɸʆʙ
ʍɸ ʔɳʍɻ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉ ɸʄɸɶʃʏɿʃʊ ʍʐʆɹɷʌɿʉ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ɻ ʍʑʅɴɲʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ
ʌʐɽʅʉʑ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʉʐ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ʏɻʎ Ȱɶʀɲʎ
Ɉʌɿɳɷɲʎ.
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʏɻʎ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʘʆ ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ ʔɳʍɻ ʏɸʖʆɿʃɼʎ ʅɸʄɹʏɻʎ.
Ȳɳʍɸɿ ʏʉʐ ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ʖʌʉʆʉɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɹʌɶʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ
ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ ȴɸʃɹʅɴʌɿʉ ʏʉʐ 2016. Ƀ ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ 155,85
ɸʃɲʏ. €.
Ƀ ȴȵɇɌȰ ɹʖɸɿ ɲɿʏɻɽɸʀ ʏɻ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ȵɇɅȰ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɻ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɲʐʏɼ.
ȵɶʃʌʀɽɻʃɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ (ɷɻʅʊʍɿɲ ɷɲʋɳʆɻ) 35% ʏʉʐ ɸʋɿʄɹʇɿʅʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʅɹʍʘ ʏʉʐ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ (Ʌȴȵ) ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ȵɇɅȰ. Ɉʉ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʋʉʍʊ (65%) ʏʉʐ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɷɸʆ ɽɲ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉ Ʌȴȵ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʀɷɿɲ
ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʃɲɿ ɷɲʆɸɿʍʅʊ. Ʉʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʍʏʉ ɷɲʆɸɿʍʅʊ, ʉ ȴȵɇɌȰ ɲɿʏɼɽɻʃɸ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɷɲʆɸʀʉʐ
ʑʗʉʐʎ 80 ɸʃ. € ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɈȵʋ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ ʏɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ. ȹɷɻ
ɹʖɸɿ ɸʃʏɲʅɿɸʐʏɸʀ ɻ ʋʌʙʏɻ ɷʊʍɻ ʏʘʆ 40 ɸʃɲʏ. €. Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɽɲ ɸʋɿɷʉʏɻɽɸʀ
ɲʋʊ ʏʉ Ʌȴȵ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɸʆʏɲʖɽɸʀ ʍʏɻ Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ Ȳɳʍɻ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸ
ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʘʆ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ȵɇɌȰ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʐʋʚ ɲʌɿɽʅ. 722/2012
Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎ ɆȰȵ. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ Ɉɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ (ɳʌɽʌʉ 20 ʋɲʌ. 1.ɲ.iii) ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ
ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏɻ ɆɅȲ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ.
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ȵɿʃʊʆɲ 1: ȵʆɲɹʌɿɲ ʋʌʉʍɸɶɶɿʍʏɿʃɼ ʊʗɻ ʏɸʌʅɲʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ʆɼʍʉʐ Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ 3ɻʎ
ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ.

2.2.1.6. ɇʑʆɷɸʍɻ ʅʉʆɳɷɲʎ ȸ/Ʌ ʏɻʎ PROTERGIA A.E. ʍʏʉʆ ȱɶɿʉ Ɂɿʃʊʄɲʉ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,8 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʆɹʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ

ȶʆɲʌʇɻ

31-Ȼʉʐʄ-08

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȼʉʐʄ-15

ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɍʌɼʍʏɻ

Ɂɲɿ

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɲʋʊ ɍʌɼʍʏɻ

ȸ ʅʉʆɳɷɲ ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎ (ȸ/Ʌ) ʋʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏɻʃɸ ʍʏʉʆ ȱɶɿʉ Ɂɿʃʊʄɲʉ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ ɹʖɸɿ
ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼ ɿʍʖʑ 444,5 MW ʃɲɿ ɸʏɹɽɻ ʍɸ ɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʏɲ ʏɹʄɻ Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ 2010.
ȴɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɻ ʅʉʆɳɷɲ ȸ/Ʌ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏɻʃɸ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸ ʏɻʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ʅʉʆɳɷɲ
ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ⱥɸʌʅʊʏɻʏɲʎ (ɇȸȺ) ʏɻʎ Ȱʄʉʐʅʀʆɿʉʆ Ȱ.ȵ, ʋʉʐ ɼɷɻ ʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʅɸ
ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ, ɻ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɲʔʉʌɳ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ,
ɲʔʉʑ ʉ ɲɶʘɶʊʎ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏɻʎ (ɲɶʘɶʊʎ ɉɅ ɀɲʐʌʉʆɹʌɿ – Ȱʆʏʀʃʐʌɲ, ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ 20in) ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ
ɼɷɻ. ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʔɳʍɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʘʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ʅɸʏʌɻʏɿʃɼ ɷɿɳʏɲʇɻ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʐʏɼ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʅɹʍʘ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʍʘʄɻʆɲɶʘɶʙʆ
(by pass).
ȸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ɹʖɸɿ ɼɷɻ
ʐʋʉɶʌɲʔɸʀ ʃɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ Ȼʉʑʄɿʉ ʏʉʐ 2015. Ƀ
ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʉʐ 1,8 ɸʃɲʏ. €. Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ
ʏʉʆ ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶʊ ʘʎ Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ.
2.2.1.7. ȵʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ɲɶʘɶʊ ʋʌʉʎ Ⱥʀʍɴɻ
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ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

Ȱɶʘɶʊʎ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

14,4 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʆɹʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ

ȶʆɲʌʇɻ

24-Ȼɲʆ-08

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȼʉʐʄ-15

ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɍʌɼʍʏɻ

Ɂɲɿ

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

-Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ (Ȱɶʘɶʊʎ)
-ɉʋʊ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ (ʍʏɲɽʅʊʎ ɀ)

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

-Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɲʋʊ ɍʌɼʍʏɻ
- ȶʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɹʖɸɿ ʘʎ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʏɻʎ ʆɹɲʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ȸ/Ʌ ʏɻʎ ELPEDISON ȵɁȵɆȳȵȻȰȾȸ II
ʍʏɻʆ Ⱥʀʍɴɻ, ɿʍʖʑʉʎ 421,6 MW ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʏʉʐ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑ, ʉɿʃɿɲʃʉʑ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ ʍʏɻʆ ɸʐʌʑʏɸʌɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ Ⱥʀʍɴɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ȴʊʅɴʌɲɿʆɲʎ.
ȳɿɲ ʏɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ʅʉʆɳɷɲʎ ʅɸ ʏʉ ȵɇɌȰ, ʉ ȴȵɇɌȰ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍɸɿ ɲɶʘɶʊ ɉʗɻʄɼʎ
Ʌʀɸʍɻʎ (ɉɅ) ʅɼʃʉʐʎ 26,3 km ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ 20in ʃɲɿ ɽɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍɸɿ ʏʉʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ɀɸʏʌɻʏɿʃʊ
ɇʏɲɽʅʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ. ȸ ʅʉʆɳɷɲ ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɼɷɻ ʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʅɸ
ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ ʅɹʍʘ ʋɲʌɳʃɲʅʗɻʎ (By Pass) ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀ ʃɲɿ ɻ ʅɹʏʌɻʍɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎ. Ɉʉ ʍɻʅɸʀʉ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ɲɶʘɶʉʑ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ʃʑʌɿʉ ɲɶʘɶʊ ɉɅ ɸʀʆɲɿ ʏʉ Ȳɲʆʉʍʏɳʍɿʉ (Ȳ/ɇ)
ʍʏɲ Ȳɳɶɿɲ. Ɉʉ ɹʌɶʉ ʏʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ Ȼɲʆʉʐɳʌɿʉ ʏʉʐ 2015.
Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɼʄɽɸ ʍɸ 12,3 ɸʃɲʏ. € ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ 2,1 ɸʃɲʏ. € ɶɿɲ
ʏʉ ʍʏɲɽʅʊ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ʆɹɲʎ ʅʉʆɳɷɲʎ. Ɉʉ Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶʊ
(ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ɲɶʘɶʉʑ ʃɲɿ ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ʍʏɲɽʅʊʎ) ʃɲɿ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʍɸ 3,45 ɸʃ. €.
Ɉʉ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʋʉʍʊ ʋʄɻʆ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ Ɉɹʄʉʐʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ,
ɸʆʙ ɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ, ʃɲɽʙʎ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏɻ
ɆɅȲ.

2.2.1.8. ɇʑʆɷɸʍɻ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ȸ/Ʌ ʏɻʎ Ⱦorinthos Power Ȱ.ȵ ʍʏʉʐʎ Ȱɶ. Ⱥɸʉɷʙʌʉʐʎ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,65 ɸʃɲʏ. €
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Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʆɹʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ

ȶʆɲʌʇɻ

10-Ɍɸɴ-11

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȼʉʐʆ-15

ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɍʌɼʍʏɻ

Ɂɲɿ

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɲʋʊ ɍʌɼʍʏɻ

ȸ ɸʏɲɿʌɸʀɲ Ⱦʊʌɿʆɽʉʎ Power Ȱ.ȵ. ʋʌʉʖʙʌɻʍɸ ʍʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʆɹɲʎ ɽɸʌʅɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʅɸ ʃɲʑʍɿʅʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ, ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʘʆ Ȱɶʀʘʆ Ⱥɸʉɷʙʌʘʆ Ⱦʉʌɿʆɽʀɲʎ,
ɷʀʋʄɲ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ Motor Oil. ȸ ʅʉʆɳɷɲ ɼɷɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʃɲɽʙʎ ɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ʅɸʏʌɻʏɿʃɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎ. Ƀ ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ 1,65 ɸʃɲʏ. € ʃɲɿ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ
ʏʉʆ ɍʌɼʍʏɻ ʘʎ Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ. Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ Ȼʉʑʆɿʉ ʏʉʐ 2015.

2.2.1.9. 2ɻ Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʐʆʉʌɿɲʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ (ɀɇɇ) ɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

3,3 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏɻʎ ɸʐʌʑʏɸʌɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ, ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ,
ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻ

15-ɀɲʂʉʐ-12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

1ʉ ʍʏɳɷɿʉ: ɀɲʁ-14 (iv)
2ʉ ʍʏɳɷɿʉ: Ȱʋʌ-16 (i-iii)

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ (i-iii)

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
i) Ɉʉʆ ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ɇʐʆʊʌʘʆ (ɀɇɇ) ɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ ʅɹʍʘ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵʋʉʋʏɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɇʐʄʄʉɶɼʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ (Supervisory Control and Data
Acquisition – SCADA) ɲʋʊ ʏʉ ʃɹʆʏʌʉ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʉʐ Ʌɲʏɼʅɲʏʉʎ (Gas Control Center) ʃɲɿ ʏʉ ɸʔɸɷʌɿʃʊ
ʃɹʆʏʌʉ ɸʄɹɶʖʉʐ (Back up Control Center) ʏɻʎ Ɂɹɲʎ ɀɸʍɻʅɴʌʀɲʎ,. Ƀ ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʊʎ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ
ʅɸ ʏʉʆ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ, ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ɹʖʉʐʆ ʋʄɹʉʆ ʇɸʋɸʌɲʍɽɸʀ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʄɹɶʖʉʐ & ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ (Distributed Control System)
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ii) Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ʅɸʏʌɻʏʙʆ ʏʑʋʉʐ ɷɿɲʔʌɳɶʅɲʏʉʎ ʅɸ ʅɸʏʌɻʏɹʎ ʐʋɸʌɼʖʘʆ ʙʍʏɸ
ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉʏʑʋʘʆ ʅɹʏʌɻʍɻʎ. Ɉʉ ʅɸʏʌɻʏɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ISO 5167:1991
iii) Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ (station utilities) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ
ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉʆ ʃʑʃʄʉ ɺʘɼʎ ʏʉʐ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
iv)ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʅʊʆɿʅɻʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ ʌʉɼʎ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɀɇɇ ɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ ʙʍʏɸ ʆɲ
ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ɸʇɲɶʘɶɼ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ȵɇɀɌȰ ʋʌʉʎ ʏɻʆ Ȳʉʐʄɶɲʌʀɲ ɸʀʏɸ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ
ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʋɸʌʀ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ 994/2010/ȵȾ, ɸʀʏɸ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏʉʐ
3ʉʐ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑ ʋɲʃɹʏʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ ʏʘʆ ɲɶʉʌʙʆ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.
Ƀ ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ 3,3 ɸʃɲʏ. € ʃɲɿ ʏʉ ɹʌɶʉ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ
Ȱʋʌʀʄɿʉ ʏʉʐ 2016. Ɉʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ (iv) ʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɹʏʉɿʅʉ ʋʌʉʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ɲʋʊ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ɀɲʂʉʐ 2014.
ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏʉʆ Ȱʋʌʀʄɿʉ ʏʉʐ 2013 ʐʋɸɴʄɼɽɻ ɲʋʊ ʏɿʎ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ BULGARTRANSGAZ ʍʏɿʎ
Ȱʌʅʊɷɿɸʎ Ȱʌʖɹʎ (Competent Authorities) ȵʄʄɳɷɲʎ ʃɲɿ Ȳʉʐʄɶɲʌʀɲʎ ʃʉɿʆɼ ʋʌʊʏɲʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ ʌʉɼʎ ʍʏʉ ɇɻʅɸʀʉ ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ (Interconnection Point) ɇɿɷɻʌʊʃɲʍʏʌʉ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 7 ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ 994/2010. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋʌʊʏɲʍɻ ɲʐʏɼ, ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ ʌʉɼʎ ɲʔʉʌɳ ʍɸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ 1 ɸʃɲʏ. € ʍʏʉ ȵɇɌȰ
(Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ȵʌɶɲʍɿʙʆ (iv) ɲʆʘʏɹʌʘ) ʃɲɿ ɸʋɹʆɷʐʍɻ 0,5 ɸʃɲʏ. € ʍʏʉ Ȳʉʐʄɶɲʌɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
(ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɽɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ BULGARTRANSGAZ).
ȸ ʃʉɿʆɼ ʋʌʊʏɲʍɻ ɸɶʃʌʀɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏɻʆ ɆȰȵ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 452/2013 Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ ʃɲɿ
ʃʉɿʆʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʍʏɻʆ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ʍʏɿʎ 9 Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2013.
Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏʉ ȵɇɌȰ (ɶɿɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ɸʌɶɲʍɿʙʆ (iv)) ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ɻ ɲʆɳʃʏɻʍɼ ʏʉʐ
ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ.

2.2.1.10. ɀɸʄɹʏɻ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ, ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ SCADA Ʌɸɷʀʉʐ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,5 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ, ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻ

16-ɀɲʂʉʐ-12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ɂʉɸ-16

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʅɸʄɹʏɻ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ, ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ SCADA
Ʌɸɷʀʉʐ (Remote Terminal Unit), ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ IP, ʍɸ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʏʑʋʉʐ M/R, M, R, LV ʃɲɿ REM ʏʉʐ
ȵɇɌȰ. Ƀ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɽɲ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿ ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ RTU ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɸ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

32613

32614

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʅɹʖʌɿ ʏʉ 2000, ʃɲɽʙʎ ʉ ʐʋɳʌʖʘʆ ɸʀʆɲɿ ʅɻ ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ, ɻ
ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʋʄɹʉʆ ɲʋʊɽɸʅɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɶɿɲ ɲʐʏʊʆ.
ɇɼʅɸʌɲ ɻ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ SCADA ʋɸɷʀʉʐ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɲʋʉʅɸɿʉʑʅɸʆʉʐ
ɲʋʉɽɹʅɲʏʉʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ. Ƀ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ 1,5 ɸʃɲʏ. € ʃɲɿ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ
ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ Ɂʉɹʅɴʌɿʉ ʏʉʐ 2016. Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ
ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ɻ ɲʆɳʃʏɻʍɼ ʏʉʐ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗɸɿ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ.

2.2.1.11. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ SCADA ʋɸɷʀʉʐ ʍɸ ɇʏɲɽʅʉʑʎ M/R 1ɻʎ ɶɸʆɿɳʎ (1995-2000)
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

4,8 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ ,
ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻ

16-ɀɲʂʉʐ-12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ɂʉɸ-16

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʐʏʊ ɲʔʉʌɳ ʍɸ 15 ɇʏɲɽʅʉʑʎ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ (M VFL, M/R PPC Komotini, M/R Eko, M/R Platy,
M/R Larissa North, M/R Larissa South, M/R Volos, M/R Athens North, R Ano Liossia, M/R Athens
East, M PPC Lavrio, M/R Thriassio,M/R Athens West, M Agia Triada, M/R Inofita) ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ & ʍɻʅɲʏʉɷʉʍʀɲʎ ɹʖɸɿ
ʇɸʋɸʌɳʍɸɿ ʏɻ ɷɸʃɲɸʏɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʔɸʆʊʎ ʄʊɶʘ ʅɻ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɹʎ ʃɲɿ ɲʔɸʏɹʌʉʐ ʄʊɶʘ
ɺɻʏɻʅɳʏʘʆ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.
Ƀ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ SCADA ʋɸɷʀʉʐ ʍʏʉʐʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ ɇʏɲɽʅʉʑʎ ɸʀʆɲɿ ʅɻ ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ ɸʏɲɿʌʀɲ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʋʄɹʉʆ ɲʋʊɽɸʅɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ,
ʃɲɽɿʍʏʙʆʏɲʎ ʏɻ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɷɲʋɲʆɻʌɼ ɼ ɲɷʑʆɲʏɻ ʍɸ ʃɳʋʉɿɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ. Ȱʐʏʊ
ɹʖɸɿ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸʇʊɷʘʆ ʃɲɿ ʏɻ ʖɲʅɻʄɼ ɲʋʊɷʉʍɻ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.
ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɽɲ ʍʐʆɷʐɳʍɸɿ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃʉɿʆʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɽɲ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʏɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ SCADA ʃɲɿ ɽɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻʆ
ɲʋʌʊʍʃʉʋʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɸ ʏʉ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ,
ɿʃɲʆʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏʉ ɴɲʍɿʃʊ ʍʏʊʖʉ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ɶɿɲ ɲʍʔɲʄɼ ʃɲɿ ɲʇɿʊʋɿʍʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɌȰ.
Ƀ ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ 4,8 ɸʃɲʏ. € ʃɲɿ ʏʉ ɹʌɶʉ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ
Ɂʉɹʅɴʌɿʉ ʏʉʐ 2016. Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ɻ
ɲʆɳʃʏɻʍɼ ʏʉʐ ɽɲ ʋʌʉɹʄɽɸɿ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ.
2.2.1.12. ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿʎ ʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ Ȳʊʌɸɿɲʎ ʃɲɿ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ Ⱥɸʍ/ʆʀʃɻʎ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ ,
ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻ

16-ɀɲʂʉʐ 12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȼɲʆ-16

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ƀɿ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʀ – ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʀ ʍʏɲɽʅʉʀ Ȳʉʌɸʀʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ ʍʖɸɷɿɳʍʏɻʃɲʆ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʍɸ ɷʑʉ ʔɳʍɸɿʎ. ȸ ʋʌʙʏɻ ʔɳʍɻ, (ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ), ʋɸʌɿɸʄɳʅɴɲʆɸ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷʑʉ ɶʌɲʅʅʙʆ ʌʑɽʅɿʍɻʎ – ʅɹʏʌɻʍɻʎ (ʅʀɲ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅʀɲ ʍɸ ɲʆɲʅʉʆɼ), ɸʆʙ ɻ
ɷɸʑʏɸʌɻ ʔɳʍɻ ʋʌʉɹɴʄɸʋɸ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʏʌʀʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʌʑɽʅɿʍɻʎ – ʅɹʏʌɻʍɻʎ, (ɷʑʉ ʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʅʀɲ ʍɸ ɲʆɲʅʉʆɼ).
H ʅɹɶɿʍʏɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋʌʙʏɻʎ ʔɳʍɻʎ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʌʃɸʏɹʎ ʔʉʌɹʎ ʍɸ ɲɿʖʅɿɲʃɳ
ʔʉʌʏʀɲ, ʃɲʏɳ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɷʑʉ ʍʏɲɽʅʙʆ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ʉ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʎ ɴɲɽʅʊʎ ɸʔɸɷʌɸʀɲʎ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɌȰ.
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʅɸʄɹʏɻ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ ʏʌʀʏɻʎ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ ʅɸʏʌɻʏɿʃɼʎ
ɶʌɲʅʅɼʎ ʍʏɿʎ ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ ɲʆɲʅʉʆɹʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌɸʄʃʊʅɸʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ-ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ. ȵʋʀʍɻʎ ʏʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ SCADA
ʏʘʆ ʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ Ȳʊʌɸɿɲʎ ʃɲɿ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ Ⱥɸʎ/ʆʀʃɻʎ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ
ʋɸʋɲʄɲɿʘʅɹʆʉʎ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ. Ƀ ʏʌɹʖʘʆ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ 2 ɸʃɲʏ. € ʃɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ
Ȼɲʆʉʐɳʌɿʉ ʏʉʐ 2016.

2.2.1.13. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʍʏɲɽɸʌʙʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏʉʐ ȵɇɌȰ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

5,3 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ ,
ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻ

30-ɇɸʋ-11

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

ɀɲʁ-17

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

32615

32616

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʍʏɲɽɸʌʙʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ʍɼʅɸʌɲ ɲʋʊ ʃɲʄʙɷɿʉ ʉʋʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ
ʃɲʏɳ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ, ʉɶɷʊʆʏɲ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (84) ʃʊʅɴʉʐʎ ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎ ʉʋʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ ʍɸ ʍʏɲɽʅʉʑʎ
ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ʏʉʋɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʍɸ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ (ʏɻʄɸʔʘʆʀɲ,
ʏɻʄɸʋʉʋʏɸʀɲ ʃɲɿ ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʊʎ, ɷʀʃʏʐɲ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʋɸɷʀʉʐ ʃɲɿ ɶʌɲʔɸʀʘʆ), ɷɿʃʏʐɲʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʍɸ ɸʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (24) ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʋʏɳ (7) ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ
ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɲ ʍʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ & ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ (Ⱦȿɇ) ʃɲɿ ʍʏʉʆ Ɉɸʌʅɲʏɿʃʊ ɇʏɲɽʅʊ ɉɌȰ
Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ. ɇʏʉ Ⱦȿɇ Ʌɲʏɼʅɲʏʉʎ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏɲ ʃɹʆʏʌɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʃʊʅɴʘʆ
ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎ, ʏʘʆ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ɷɿʃʏʐɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ.
Ƀɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ ʅɹʍʘ ʉʋʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎ ʏʑʋʉʐ TDM/PDH ʃɲɿ
ɹʖʉʐʆ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ 34 Mbps, ɻ ʉʋʉʀɲ, ɲʆ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
(1996), ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʉʌɿɲʃɳ ʏɿʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ, ɸʆʙ ɷɸʆ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ
ʃɲʄʑʗɸɿ ʏɿʎ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʊʏɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʃʐʃʄʙʅɲʏʉʎ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻʎ ʏʘʆ ʍʏɲɽʅʙʆ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ Ⱦȿɇ ʅɸ ʔʉʌɸʀʎ 100 – 1000 Mbps.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ʏɲ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʍɼʅɸʌɲ ʏʉ ȵɇɌȰ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʄɹʉʆ ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅɲ
ʃɲɿ ɻ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɼ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ ɸʏɲɿʌʀɲ ʄɼɶɸɿ ʍʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ɹʏɻ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɲʆɲɶʃʙʆ, ɸʀʆɲɿ ʍʃʊʋɿʅʉ ʆɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʆɹɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎ ʉʋʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ ʅɸ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ 1 – 10 Gbps. Ƀɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ
ʀɷɿɸʎ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ȵɇɌȰ. Ƀ ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ 5,3 ɸʃɲʏ. € ʃɲɿ ʏʉ
ɹʌɶʉ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ ɀɳɿʉ ʏʉʐ 2017.
2.2.1.14. ȶʌɶɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ & Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,1 ɸʃɲʏ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ , ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻ

31-ɀɲʂʉʐ-10

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȼʉʐʆ-15 ɹʘʎ Ƀʃʏ-16

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ (Ʌɿʆ.
1. ɲ/ɲ . 2)
ɉʋʊ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ (Ʌɿʆ.
1. ɲ/ɲ . 1)

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ȱʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʐʆ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ɸʏɲɿʌʀɲʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 1.

Ʌʀʆɲʃɲʎ 1: Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
ɲ/ɲ

ȵɅȵɁȴɉɇȵȻɇ

ȾɃɇɈɃɇ (€)

1

Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ
ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ-ɃɅɇɌȰ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻ disaster recovery plan.
Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʔɸɷʌɿʃɼʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ ʐʋʉɷʉʅɼʎ
(mirror site).
ɇɉɁɃȿɃ

1.950.000

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɈɃȻɀɃɈȸɈȰɇ
ȵɀɅɃɆȻȾȸɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ
Ƀʃʏ-16

150.000

Ȼʉʐʆ-15

2

2.100.000

ɇʏɿʎ ɸʋʊʅɸʆɸʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ ɲʆɲʄʑɸʏɲɿ ɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʏɸʖʆɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 1.
1. Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ – ɃɅɇɌȰ
Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄɿʍɽɸʀ ɻ ɿʍʊʏɿʅɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʏʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ ʍʏʉ ȵɽʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ
Ȱɸʌʀʉʐ (ɼʏʉɿ ʏʉ ȵɽʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ), ʃɲɿ ɻ ʉʅɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏɻʎ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ ɲɶʉʌɳʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ, ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ (ʍɸ ɻʅɸʌɼʍɿʉ, ʅɻʆɿɲʀʉ ʃɲɿ ɸʏɼʍɿʉ ɸʋʀʋɸɷʉ) ɼ
ɸʃʏɳʃʏʘʎ, ʏʊʍʉ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɉɌȰ ʊʍʉ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ, ɴɳʍɸɿ
ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ. ɇʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʔɳʍɻ ʉɿ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ɲʐʏɹʎ ɷɿɸʃʋɸʌɲɿʙʆʉʆʏɲɿ ɸʆ
ʋʉʄʄʉʀʎ ʅɸ ʏɻ ɴʉɼɽɸɿɲ ʋɿʄʉʏɿʃʉʑ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɲʆɲʋʏʑʇɸɿ ʉɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ.
ɏʍʏʊʍʉ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋ’ ʊʗɿʆ:
ɲ. ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɴ. ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋɸʌʀ ɹɶʃɲɿʌɻʎ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆ ʏʉʐ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ
ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ, ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ȴʀʃʏʐʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ (ȵȴȴɇɀ) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉʆ ȵȾ 715/2009, ʍʏʉ
ɃɅɇɌȰ
ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ɲʆɳɽɸʍɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ (ɃɅɇɌȰ) ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ ʉʀʃʉ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ.
ɀɹʍʘ ʏʉʐ ɃɅɇɌȰ, ʉɿ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ ʏʊʍʉ ʉ ȴȵɇɌȰ ʊʍʉ
ʃɲɿ ʉɿ ɍʌɼʍʏɸʎ ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ, ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻ ɷʌɲʅɲʏɿʃɼ ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ʍʔɳʄʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ɸʄɳʖɿʍʏʉ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɃɅɇɌȰ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ
ʉʌɿɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɲ ɳʌɽʌɲ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ 715/2009/ȵȾ,
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʔɲʆɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐʎ.
ȵʋʀʍɻʎ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɃɅɇɌȰ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ ʆɲ ɸʃʏɸʄɸʍɽʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ ʃɲɿ
ɲʇɿʊʋɿʍʏʉ ʉɿ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ, ɲʋʊ ʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʊʏʐʋɸʎ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɍʌɼʍɻʎ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɉɌȰ, ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ɷɿɹʋʉʐʆ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
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ɲʋɸʄɸʐɽɸʌʘʅɹʆɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ
ɲɶʉʌɳʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ.
Ɉʉ ɃɅɇɌȰ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ:
ɲ) ʏʉ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ, ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ɻ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ɿʍʊʏɿʅɻ, ɷɿɲʔɲʆɼʎ ʃɲɿ ʖʘʌʀʎ ɷɿɲʃʌʀʍɸɿʎ
ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ɲʐʏʊ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʃɲɿ ɹɶʃɲɿʌɻ ʋɲʌʉʖɼ ʏʘʆ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ.
ɀɹʍʘ ʏʉʐ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʉɿ ɍʌɼʍʏɸʎ ɽɲ ɹʖʉʐʆ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʆɲ
ɸʃʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʆɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʋʌʊʍɴɲʍɼʎ ʏʉʐʎ
ʍʏʉ ȵɽʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ (ȵɇɀɌȰ) ʃɲɿ ʍʏɻʆ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ.
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ:
- ȸ ʐʋʉɴʉʄɼ ȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʆ ʃɲɿ ȸʅɸʌɼʍɿʘʆ ȴɻʄʙʍɸʘʆ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ / Ʌɲʌɲʄɲɴɼʎ
Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʍʏʉ ȵɇɀɌȰ,
ȸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɼ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʋʉʐ ʃɲʏɲʆɸʅɼɽɻʃɸ ɶɿɲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʅɿɲʎ ȸʅɹʌɲʎ ʍʏɲ ɇɻʅɸʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ ȵʇʊɷʉʐ ʏʉʐ
ȵɇɀɌȰ,
- ȸ ʐʋʉɴʉʄɼ ȴɻʄʙʍɸʘʆ ɉɌȰ ʃɲɿ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɀɻ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻʎ
ȵʃʔʊʌʏʘʍɻʎ,
- ȸ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ Ʌʌʊʍɽɸʏʉ Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʊ ɍʙʌʉ ʏɻʎ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɉɌȰ ʃɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ɷɹʍʅɸʐʍɼʎ ʏʉʐ,
- ȸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɼ ʏʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉ ȵʏɼʍɿʉ ʃɲɿ ɀɻʆɿɲʀʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ȵʃʔʉʌʏʙʍɸʘʆ Ɍʉʌʏʀʘʆ ɉɌȰ,
- ȸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɼ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ ʋʄʉʀɲ ɉɌȰ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʘʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɶɿɲ ɸʃʔʊʌʏʘʍɻ ʍʏɻʆ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ ʃʄʋ.
ɴ) ʏʉ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ, ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ɽɲ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏɻ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ɲɶʉʌɳ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ʃɲɿ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ Ȱɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɉɌȰ.
ɀɹʍʘ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʐʏʉʑ ɽɲ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉʐʎ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐʎ
- Ɂɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ȵʃʖʙʌɻʍɻ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɷɸʍʅɸʑʍɸɿ ʍɸ ɇɻʅɸʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ ɼ ȵʇʊɷʉʐ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ɼ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ȱɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɷɸʍʅɸʑʍɸɿ ʍʏɻʆ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ,
- Ɂɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ȵʃʖʙʌɻʍɻʎ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɼ ȵʃʖʙʌɻʍɻʎ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ Ȱɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ.

2. Ȱʆɳʋʏʐʇɻ disaster recovery plan. Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʔɸɷʌɿʃɼʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ
ʐʋʉɷʉʅɼʎ (mirror site).
Ƀɿ ʃɸʆʏʌɿʃʉʀ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ (servers) ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ɸʀʆɲɿ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʅɹʆʉɿ ʍɸ ɹʆɲ data center. Ɉʉʑʏʉ ʃɲɽɿʍʏɳ ɸʐɳʄʘʏɻ ʏɻʆ ɸʏɲɿʌʀɲ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ ʏʉʐ data center (ʋ.ʖ. ʋʐʌʃɲɶɿɳ, ʏʌʉʅʉʃʌɲʏɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ, ʃʄʋ). Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ
ɸʔɸɷʌɿʃʉʑ data center, ʋʉʐ ɽɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʏʉʋʉɽɸʍʀɲ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʍɸ ʃɲʆʉʆɿʃɹʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɽɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʍɸ ʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ ʅɸ ʏʉ ʃʑʌɿʉ data center, ɸʆʙ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ
ʏʉʐ ʃʑʌɿʉʐ data center ɽɲ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʇ ʉʄʉʃʄɼʌʉʐ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ. ȵʋʀʍɻʎ ɽɲ ɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ disaster recovery ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʏɿʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ
ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ɶʀʆʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ. ɇʏʊʖʉʎ ɸʀʆɲɿ ʆɲ
ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ɻ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.

2.2.1.15. ȶʌɶɲ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ȵɇɌȰ- 1ɻ Ƀʅɳɷɲ
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ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

3,07 ɸʃ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ,
ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻ

31-ɀɲʂʉʐ-10

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȱʋʌ-15 ɹʘʎ Ɍɸɴ-16

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ (Ʌɿʆ. 2 ɲ/ɲ. 2, 4)
ɉʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ (Ʌɿʆ. 2 ɲ/ɲ. 5)
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ (Ʌɿʆ. 2
ɲ/ɲ. 1, 3)

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

Ɉɲ ɹʌɶɲ ɲʐʏɳ ɲʆɲɴɲɽʅʀɺʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ȵɇɌȰ. Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 2.
Ʌʀʆɲʃɲʎ 2 : ȶʌɶɲ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎ ʍʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʏɿʃʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ
ɲ/ɲ

ȵɅȵɁȴɉɇȵȻɇ

ȾɃɇɈɃɇ (€)

ȸɀ/ɁȻȰ
ȵɈɃȻɀɃɈȸɈȰɇ
ȵɀɅɃɆȻȾȸɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰ ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ

1

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɶʌɲʔɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
SCADA Ⱦɹʆʏʌʘʆ ȵʄɹɶʖʉʐ
Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ
ʅɸʏʌʉʄʉɶʀɲʎ (ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ISO
17025 & 10723)
ɀɸʄɹʏɻ,
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ
ʃɲɿ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɻʅɸʌɻʍʀɲʎ
ʌʉɼʎ ɲɸʌʀʉʐ
Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
SCADA ʋɸɷʀʉʐ ʍɸ ʍʏɲɽʅʉʑʎ TMM/R
ɀɸʄɹʏɻ,
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ,
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ɇɉɁɃȿɃ

471.044

Ɍɸɴ-16

166.000

ɇɸʋ-15

ɇɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ/
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɉʋʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

197.000

Ȱʋʌ-15

ɇɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ/ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

1.440.000

Ȼʉʐʆ-15

ɉʋʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

800.000

ɀɲʁ-16

ɉʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ

2

3

4

5

3.074.044 €
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ɇʏɿʎ ɸʋʊʅɸʆɸʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ, ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʃɳɽɸ ʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ʍʏʉʆ
Ʌʀʆɲʃɲ 2.
1. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɶʌɲʔɿʃʉʑ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ SCADA Ⱦɹʆʏʌʘʆ ȵʄɹɶʖʉʐ
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ, ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʆɹʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɶʌɲʔɿʃʙʆ ɸɿʃʊʆʘʆ, ɴɳʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲɶɸʌʅʙʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɷɿʃʏʐɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʉ ʐʋɳʌʖʘʆ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ʅɻ ɸʅʋʉʌɸʑʍɿʅʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʋʄɹʉʆ
ɲʋʊɽɸʅɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ɶɿɲ ɲʐʏʊʆ. ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɽɲ ɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ (ʔɿʄɿʃʊʏɻʏɲ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʖʌɼʍʏɻ, ʃɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ, ɸʐʃʉʄʀɲ ʍʏʉ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʆɹʘʆ ɶʌɲʔɿʃʙʆ ɸɿʃʊʆʘʆ).
2. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ʅɸʏʌʉʄʉɶʀɲʎ (ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ISO17025 & 10723)
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ɲ. ʏɻʆ ɷɿɲʋʀʍʏɸʐʍɻ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ on-line
ʖʌʘʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ ɌȰ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ʌʑʋʘʆ EU-ETS
ɴ. ʏɻʆ ɷɿɲʋʀʍʏɸʐʍɻ ʏʉʐ ʖɻʅɿʃʉʑ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ɉɌȰ ʃɲʏɳ ISO 17025, ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ɌȰ. Ɉʉ
ʐʋɳʌʖʉʆ ʍʑʍʏɻʅɲ ɷɿɲʋʀʍʏɸʐʍɻʎ ISO 17025 ɽɲ ɸʋɸʃʏɲɽɸʀ ʙʍʏɸ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃɲɿ ɸʄɹɶʖʉʐʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʅɸ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ʖʌʘʅɲʏʉɶʌɳʔʉ.
ɶ. ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉʐ ʃɲʏɳ ISO 17025 ȵʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ Ʌʀɸʍɻʎ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʙʍʏɸ ʆɲ ɷʀʆɸʏɲɿ
ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɷɿɲʃʌʀɴʘʍɻʎ ʍʏʉʆ ȴȵɇɌȰ ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʋʀɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʍʏʉ ɸʑʌʉʎ ʏʘʆ 0-100 bar
(ɲʋʊ 0 – 70 bar ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍɼʅɸʌɲ) ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ Dead Weight Tester (DWT) ʋʉʐ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ɴɹʄʏɿʍʏɻ
ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʃɲɿ ʅɸʏʌʉʄʉɶɿʃɼ ɲʆɸʇɲʌʏɻʍʀɲ.
3. ɀɸʄɹʏɻ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ɻʅɸʌɻʍʀɲʎ ʌʉɼʎ ɲɸʌʀʉʐ
ȸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ – ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ – ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʌʉɼʎ ʏʉʐ ɲɸʌʀʉʐ ɽɲ
ɷʙʍɸɿ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ:
9 Nɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʏʉ ʔʉʌʏʀʉ ʏʉʐ ɲɸʌʀʉʐ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɲʃɿʆɸʀʏɲɿ
9 Ɂɲ ɴɸʄʏɿʙʍɸɿ ʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ɲʃʌʀɴɸɿɲʎ ʍʏɻʆ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ʏʘʆ ʔʉʌʏʀʘʆ
9 Ɂɲ ɸʆʍʘʅɲʏʙʍɸɿ ʏɲʃʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʋʌʉʊɷʉʐ ʏʉʐ ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ʍʖɸɷʀʉʐ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ɲɸʌʀʉʐ
ʃɲɿ
9 Ɂɲ ʌʐɽʅʀʍɸɿ ʏɲ ɲʋʌʉʍɷʊʃɻʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ɼ ʏɲ ɸʄʄɸʀʅʅɲʏɲ ʍʏʉʆ ɲʆɸʔʉɷɿɲʍʅʊ.
ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ:
9 Ⱥɲ ɲʋɲʄʄɳʇɸɿ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɲʋʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ʃʊʍʏɻ (ʐʋɸʌʘʌʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏʉʐ ʋɸɷʀʉʐ,
ɳʍʃʉʋɻ ɹʆɲʌʇɻ/ɷɿɲʃʉʋɼ ɉɌȰ, ɇʐʅʋɿɸʍʏɼ Ɂ. ɀɸʍɻʅɴʌʀɲʎ, ʃʄʋ)
9 Ⱥɲ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ ʖʌɻʍʏʙʆ ʃɲɿ
9 Ⱥɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɲ ɻʅɸʌɼʍɿɲ ʍʖɹɷɿɲ ʌʉɼʎ ɲɸʌʀʉʐ.
4. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ SCADA ʋɸɷʀʉʐ ʍɸ ʍʏɲɽʅʉʑʎ TM-M/R
H ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɽɲ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿ ʏɻʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍʏɲɽʅʙʆ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ, ȲȻɅȵ ȿɳʌɿʍɲ,
Ⱦʉʃʃʀʆɲ ʃɲɿ ɀɲʌʃʊʋʉʐʄʉ ʃɲɿ ɽɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻʆ ɸʆɲʌʅʊʆɿʍɻ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʍɸ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ
Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ȵɇɌȰ (ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆ
ʍʏɲɽʅʙʆ ʍɸ Ɉʑʋʉʐ Ȱ)
Ƀ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ SCADA ʋɸɷʀʉʐ ʍʏʉʐʎ ʍʐɶʃʌɿʅɹʆʉʐʎ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɸʀʆɲɿ ʋʄɹʉʆ ɸʃʏʊʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ.
Ƀ ʆɹʉʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʆɹɲ ʃɲʅʋʀʆɲ ɸʄɹɶʖʉʐ, RTU/PLC, ɷɿɲʃʊʋʏɻ layer 3, ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʅʉʆɳɷɲ ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ, ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ Ɇʉɼʎ ʆɹɲʎ ɶɸʆɿɳʎ ʋʉʄʄʙʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ,
ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏɸʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ ʅɸ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ, ʏʉʐʌʅʋɿʆʊʅɸʏʌʉ ɸʔɸɷʌɿʃɼʎ
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ɶʌɲʅʅɼʎ, ɸʇʘʏɸʌɿʃɼ ɽɹʌʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ ʌʉɼʎ Ɍ.Ȱ., ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɶɿɲ
ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ɸɿʍɴʉʄɼʎ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʔʘʏɿʍʅʊ.
5. ɀɸʄɹʏɻ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ, ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȸ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ (ʍʑʍʏɻʅɲ ɲɷɿɳʄɸɿʋʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ʍʏɲɽɸʌɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ɷɿɲʌʌʉʙʆ Ɍ.Ȱ., ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʐʌɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ,
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ɸɿʍɴʉʄɼʎ, ʖʌʘʅɲʏʉɶʌɳʔʉɿ, ɲʆɲʄʐʏɹʎ, ɷʉʍʉʅɸʏʌɿʃɹʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ, ʅʉʆɳɷɸʎ ʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆ ɲɹʌɲ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃʏʄ.) ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʍʉɴɲʌɹʎ ɷʐʍʃʉʄʀɸʎ ʄʊɶʘ
ʋɲʄɲɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʅɻ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɹʎ. ȵʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ɸʃʏʊʎ
ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲʋɿʍʏʘʅɹʆɻ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ, ʍʏʉ ɳʅɸʍʉ ʅɹʄʄʉʆ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗɸɿ ɲɷʐʆɲʅʀɲ
ʍʏɻʆ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʅɹʌʉʐʎ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʅɸ ɸʋʀʋʏʘʍɻ ʍʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ȸ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ (ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ
ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ) ʅɸ ʆɹʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ, ɽɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʃɲɿ
ʉʅɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏʉ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ʅɿɲ ɲʃʊʅɻ ɷɸʃɲɸʏʀɲ.

2.2.1.16 ȶʌɶɲ ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ȵɇɌȰ-2ɻ Ƀʅɳɷɲ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

0,38 ɸʃ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ,
ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻ

28-Ȼʉʐʆ-12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

Ȱʑɶ-15 ɹʘʎ Ȼʉʑʆ-16

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ (i - iii)

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ

i. ȶʌɶʉ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʆʏɿɷɿɲɴʌʘʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ.
Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʃʏʉʆʘʏʙʆ ɸʋɲɶʉʅɹʆʘʆ ʏɳʍɸʘʆ, ɲɿʍɽɻʏɻʌʀʘʆ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
ʏɲʖʐʏɼʏʘʆ ɷɿɳɴʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ ʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʄɸʅɸʏʌɿʃɼʎ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ.
Ɉʉ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ ɸʀʆɲɿ 200.000 € ʃɲɿ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʏʉʆ Ȼʉʑʆɿʉ ʏʉʐ
2016.
ii. Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʋʄʉʀʉʐ
Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʆɹʘʆ ɲɿʍɽɻʏɼʌʘʆ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ʍʏɲɽʅʊ ɉɌȰ ʏɻʎ Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ.
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Ɉʉ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ ɸʀʆɲɿ 140.000 € ʃɲɿ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʏʉʆ Ȱʑɶʉʐʍʏʉ ʏʉʐ
2015.
iii. Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʉʋʏɿʃɼʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʋɸɷʀʉʐ CCTV
Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ monitors, ʃɲʏɲɶʌɲʔɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɲʅɸʌʙʆ ʍʏʉ Control Room ʏʉʐ ɉɌȰ, ʃɲɿ
ʏɻ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɼ ʏʉʐʎ ʅɸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʃɸʆʏʌɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ.
Ɉʉ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ 35.000 € ʃɲɿ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʏʉʆ
Ƀʃʏʙɴʌɿʉ ʏʉʐ 2015.

2.2.1.17. ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɀ/R Ɍɲʌʍɳʄʘʆ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,5 ɸʃ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʆɹʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻ

17-Ƀʃʏ-12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

-

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ʉʖɿ18

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ʅɸʄɹʏɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ19

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ20

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʍʏɲɽʅʉʑ M/R 70/19 ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐ ʏʘʆ
Ɍɲʌʍɳʄʘʆ, ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ.

2.2.1.18. ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɀ/R Ⱦɲɴɳʄɲʎ
ɇʑʆʉʗɻ ȶʌɶʉʐ

18

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

3,9 ɸʃ. €

Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ Ʉʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʆɹʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻ

17-Ƀʃʏ-12

ɍʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ

-

ȳɿɲ ʏʉ ɹʌɶʉ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ɻ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ. Ɉʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ɽɲ ʍʐʅɴɲɷʀʍɸɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʉʐ ʃɲʏɳʆʏɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʆʉʅɼʎ.
19
Ⱥɲ ɸʋɿɷɿʘʖɽɸʀ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ Ʌȴȵ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏʉʐ ɇȵɇ 2014-2020 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɷɲʆɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȵ.Ɉ.ȵʋ.
20
ɍʘʌʀʎ ʏɿʎ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ
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Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

Ʉʖɿ21

Ɉʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɉʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ22

Ɉʌʊʋʉʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ23

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʍʏɲɽʅʉʑ M/R 70/19 ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐ ʏʘʆ
Ⱦɲɴɳʄɲʎ, ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʋʊʄɻʎ ʏɻʎ Ⱦɲɴɳʄɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆʘʆ ʋʊʄɸʘʆ Ʌɲʄɿʊ
ʃɲɿ ȵʄɸʐɽɸʌʉʑʋʉʄɻ.

ȾȵɌȰȿȰȻɃ 2.2.2. ȵɆȳȰ ɅɃɉ ȵɁɈȰɍȺȸȾȰɁ ɇɈɃ ȾȰɈȰȿɃȳɃ ɀȻȾɆɏɁ ȵɆȳɏɁ ȾȰȻ
ɇɉɁȵɍȻȷȵɈȰȻ ȸ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸ ɈɃɉɇ ɇɈȸɁ ɅȵɆȻɃȴɃ ȰɁȰɌɃɆȰɇ ɈɃɉ
ɉɅɃȲȿȸȺȵɁɈɃɇ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ.
ȴɸʆ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ɹʌɶɲ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɲʐʏɼ.

ȾȵɌȰȿȰȻɃ 2.3. ȵɆȳȰ ɈɆȻȵɈɃɉɇ ɅȵɆȻɃȴɃɉ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
ȴɸʆ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ɹʌɶɲ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɲʐʏɼ.

ȾȵɌȰȿȰȻɃ 3. ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰ ȵɆȳȰ ɅɃɉ ȴȵɁ ɇɉɀɅȵɆȻȵȿȸɌȺȸɇȰɁ
ɇɈɃ ɇɍȵȴȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ 2015-2024

ȴɸʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɹʌɶɲ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʋʉʐ ʆɲ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ.

21

ȳɿɲ ʏʉ ɹʌɶʉ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɲʃʊʅɲ ɻ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ. Ɉʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ɽɲ ʍʐʅɴɲɷʀʍɸɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʉʐ ʃɲʏɳʆʏɻ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʆʉʅɼʎ.
22 Ⱥɲ ɸʋɿɷɿʘʖɽɸʀ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ Ʌȴȵ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏʉʐ ɇȵɇ 2014-2020 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɷɲʆɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȵ.Ɉ.ȵʋ.
23 ɍʘʌʀʎ ʏɿʎ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ
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Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʊʎ Ʌʀʆɲʃɲʎ ȶʌɶʘʆ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ 20152024 ʅɸ ɷɿɲʃʌɿʏɼ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ ɹʌɶɲ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɻʆ Ɉʌɿɸʏɼ
Ʌɸʌʀʉɷʉ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ (ȱʌɽʌʉ 92, ʋɲʌ. 4ȴ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)

Ȱ
/
Ȱ

ȵɅȵɁȴɉɇȵȻɇ

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇ
ɀɃɇ (€)

ȵɁɈȰɂȸ
ɇɈȸɁ
ɈɆȻȵɈȸ
ɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɅɈɉ
ɂȸɇ
(Ɂɲɿ/Ƀʖɿ
)

ȸɀȵɆɃɀ
ȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ

ȵȾɈȻɀɏɀȵ
ɁɃɇ
ɍɆɃɁɃɇ
ɃȿɃȾȿȸɆ
ɏɇȸɇ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

I. ȵɆȳȰ ɈȰ ɃɅɃȻȰ ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻ ȳȻȰ ɅɆɏɈȸ ɌɃɆȰ ɇɈɃ ɇɍȵȴȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
Ȱ. ȶʌɶɲ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɍʌɻʍʏʙʆ (ɲʌ. 92 ʋɲʌ. 4Ȱ. ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)
-
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Ȳ. ȶʌɶɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ (ɲʌ. 92 ʋɲʌ. 4Ȳ. ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)
II. ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰ ȵɆȳȰ
Ȱ. ȶʌɶɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼ
ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏʉʎ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ.

1

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ
ɲɶʘɶʉʑ ɉʗɻʄɼʎ
ʋʀɸʍɻʎ
ɀɲʐʌʉʅɳʏɿ
(Ȳɳɶɿɲ)ȿɳʌʐʅʆɲ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ
ɇʏɲɽʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻ
ʍʑʆɷɸʍɻ ʏɻʎ
ȿȰɆȾɃ ȳ.ɀ.ɀ
Ȱ.ȵ ʅɸ ȵɇɌȰ

2

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ
ɲɶʘɶʉʑ ʐʗɻʄɼʎ
ʋʀɸʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻ
ɀɳʆɷʌɲ Ȱʏʏɿʃɼʎ
ʘʎ ʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʏʘʆ ȵȿɅȵ ʍʏɻʆ
ȵʄɸʐʍʀʆɲ ɶɿɲ ʏɻ
ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏʉ
ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʍʖɸʏɿʃʉʑ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ
ʍʏɲɽʅʉʑ

3

ɇʏɲɽʅʊʎ
ɇʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ
Ⱦɼʋʉʐʎ ʃɲɿ ɀ/Ɇ
ʍʏɲɽʅʉʀ ʍʏɻʆ
Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ ʃɲɿ
ʍʏɻ Ɂ.
ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ

4

Ȱɶʘɶʊʎ ɉʗɻʄɼʎ
Ʌʀɸʍɻʎ
Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ –
Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲ
(ʏʅɼʅɲ
ɸʆʏɲɶʅɹʆʉ ʍʏʉ
ȵɇɌȰ)

1.100.000.000

-

19-Ȼʉʐʄ-07

-

5

2ɻ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ʏʉʐ ʏɸʌʅɲʏɿʃʉʑ
ʍʏɲɽʅʉʑ ɉɌȰ
ʏɻʎ ʆɼʍʉʐ
Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ

155.850.000

-

09-Ȱʋʌ-10

ȴɸʃ-16

17.500.000

5.900.000

85.000.000

-

Ȼʉʐʆ-13

-

-

Ɂʉɸ-12

Ȼʉʐʄ-15

-

19-Ȼʉʐʄ-07

x ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ
ɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʆɳʄɻʗɻ
ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ
ɷɸʍʅɸʑʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ
ɍʌɼʍʏɻ

x

ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ
ɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻ
ɲʋʊ ʏʉ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ʏʘʆ
ɍʌɻʍʏʙʆ

x

ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ
ɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻ
ɲʋʊ ʏʉ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ʏʘʆ
ɍʌɻʍʏʙʆ

-
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ɇʑʆɷɸʍɻ
ʅʉʆɳɷɲʎ ȸ/Ʌ
ʏɻʎ PROTERGIA
ʍʏʉʆ ȱɶɿʉ
Ɂɿʃʊʄɲʉ
Ȳʉɿʘʏʀɲʎ
(ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎ
ʍʏɲɽʅʊʎ)

1.800.000
-

31-Ȼʉʐʄ-08

Ȼʉʐʄ-15

ȵʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ
ȵɇɀɌȰ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʃɸʆʏʌɿʃʊ ɲɶʘɶʊ
ʋʌʉʎ Ⱥʀʍɴɻ
(ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎ
ʍʏɲɽʅʊʎ)

14.395.976

-

24-Ȼɲʆ-08

Ȼʉʐʄ-15

ɇʑʆɷɸʍɻ ʏɻʎ
ʅʉʆɳɷɲʎ ȸ/Ʌ
ʏɻʎ Ⱦorinthos
Power ʍʏʉʐʎ Ȱɶ.
Ⱥɸʉɷʙʌʉʐʎ
(ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎ
ʍʏɲɽʅʊʎ)

1.650.000

-

10-Ɍɸɴ-11

Ȼʉʐʆ-15

ɇɸ 2
ʍʏɳɷɿɲ:

9

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɀɇɇ
ɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ

3.300.000

-

15-ɀɲʂʉʐ12

1ʉ: ɀɲʁ-14
(ɲʆʏʀʍʏʌʉʔ
ɻ ʌʉɼ)
2ʉ: Ȱʋʌ-16
(ʐʋʊʄʉɿʋʉ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆ
ʉ)

1
0

ɀɸʄɹʏɻ,
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ,
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ
ɽɹʍɻ ʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
SCADA Ʌɸɷʀʉʐ

1.500.000

-

16-ɀɲʂʉʐ12

Ɂʉɸ-16

1
1

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ
ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ,
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
SCADA ʋɸɷʀʉʐ
ʍɸ ɇʏɲɽʅʉʑʎ
M/R 1ɻʎ ɶɸʆɿɳʎ
(1995-2000)

4.800.000

-

16- ɀɲʂʉʐ
-12

Ɂʉɸ-16
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1
2

ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ
ɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿʎ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆ
ʍʏɲɽʅʙʆ
Ⱥɸʍ/ʆʀʃɻʎ

1
3

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʍʏɲɽɸʌʙʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ʏʉʐ ȵɇɌȰ

1
4

Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ
ɇʑʍʏɻʅɲ
Ɍʐʍɿʃʉʑ
Ȱɸʌʀʉʐ-ɃɅɇɌȰ

-

16- ɀɲʂʉʐ
-12

Ȼɲʆ-16

-

30-ɇɸʋ-11

ɀɲʁ-17

1.950.000

-

31-ɀɲʂʉʐ10

Ƀʃʏ-16

1
5

Ȱʆɳʋʏʐʇɻ
disaster recovery
plan. Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲ
ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʔɸɷʌɿʃɼʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ
ʐʋʉɷʉʅɼʎ
(mirror site).

150.000

-

31-ɀɲʂʉʐ10

Ȼʉʐʆ-15

1
6

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɶʌɲʔɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
SCADA Ⱦɹʆʏʌʘʆ
ȵʄɹɶʖʉʐ

471.044

-

31-ɀɲʂʉʐ10

Ɍɸɴ-16

1
7

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ
ʅɸʏʌʉʄʉɶʀɲʎ
(ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ISO
17025 & 10723)

166.000

-

31-ɀɲʂʉʐ10

ɇɸʋ-15

1
8

ɀɸʄɹʏɻ,
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʆʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅ
ʉʑ ɻʅɸʌɻʍʀɲʎ
ʌʉɼʎ ɲɸʌʀʉʐ

197.000

-

31-ɀɲʂʉʐ10

Ȱʋʌ-16

1
9

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
SCADA ʋɸɷʀʉʐ
ʍɸ ʍʏɲɽʅʉʑʎ
TM-M/R

1.440.000

-

31-ɀɲʂʉʐ10

Ȼʉʐʆ-15

2.000.000

5.300.000

32627

32628

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2
0

ɀɸʄɹʏɻ,
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ,
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ
ɽɹʍɻ ʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄ
ʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ &
Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ
ɇʏɲɽʅʙʆ

800.000

-

31-ɀɲʂʉʐ10

ɀɲʁ-16

2
1

ȶʌɶʉ ɲʆɲɴɳɽʅɿ
ʍɻʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɲʆʏɿɷɿɲɴʌʘʏɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ȵɇɀɌȰ

200.000

-

28-Ȼʉʐʆ-12

Ȼʉʐʆ-16

2
2

Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ
ʋʄʉʀʉʐ

140.000

-

28-Ȼʉʐʆ-12

Ȱʐɶ-15

2
3

Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʉʋʏɿʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
ʎ ʋɸɷʀʉʐ CCTV

35.000

-

28-Ȼʉʐʆ-12

Ƀʃʏ-15

2
4

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɀ/R Ɍɲʌʍɳʄʘʆ

2
5

Ƀ ʖʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ
ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ
2.500.000
17-Ƀʃʏ-12
ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʏʉʐ
ʃɲʏɳʆʏɻ ɇʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ƀ ʖʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ
ɸʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
3.900.000
17-Ƀʃʏ-12
ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʏʉʐ
ɀ/R Ⱦɲɴɳʄɲʎ
ʃɲʏɳʆʏɻ ɇʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
B. ȶʌɶɲ ʋʉʐ ɸʆʏɳʖɽɻʃɲʆ ʍʏʉ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉ ɀɿʃʌʙʆ ȶʌɶʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏʉʎ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
-

ȳɸʆɿʃʊ ɇʑʆʉʄʉ

1.410.945.020 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027531812150036*
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