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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ελληνική μετάφραση του κειμένου δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση διαφορο-

ποιήσεων μεταξύ του ελληνικού και αγγλικού κειμένου, το αγγλικό κείμενο υπερτερεί. 
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Το έγγραφο αυτό εκπονείται και δημοσιεύεται από κοινού από: 

 

Snam Rete Gas SpA 
 
 
Piazza Santa Barbara, 7 
20097 San Donato Milanese  
Ιταλία 
Τ: +390237039727 
 
 
 
Ε: ipa@snam.it  
    www.snam.it  
 

Trans-Adriatic Pipeline AG 
 
 
Lindenstrasse 2 
6340 Baar 
Ελβετία 
Τ: +41 41 747 3400 
Φ: +41 41 747 3401 
 
 
Ε: market.test@tap-ag.com  
     www.tap-ag.com 
 
 
 
 

ΔΕΣΦΑ 
 
 
Λεωφ. Μεσογείων 357-359 
Αθήνα, 15231 
Ελλάδα 
Τ: +302130884000 
Φ: +302130884062 
 
 
Ε: d.douvikas@ΔΕΣΦΑ.gr 
     g.doumouras@ΔΕΣΦΑ.gr 
     www.ΔΕΣΦΑ.gr 
 
 

 
 
 

 

  

http://www.snam.it/
mailto:market.test@tap-ag.com
http://www.tap-ag.com/
mailto:g.doumouras@desfa.gr
http://www.desfa.gr/


 

4 

 

Πίνακας περιεχομένων 

Εισαγωγή 7 

A. Περιγραφή του έργου επαυξημένης δυναμικότητας και εκτίμηση κόστους 9 

A.1. Ζήτηση αγοράς για επαυξημένη δυναμικότητα 9 

A.2 Περιγραφή του έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας 11 

B. Επίπεδα προσφοράς 15 

C. Εναλλακτικός μηχανισμός κατανομής 16 

D. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα του έργου επαυξημένης δυναμικότητας 17 

Δ.1 Χρονοδιάγραμμα του κύκλου επαυξημένης δυναμικότητας 17 

Δ.1.1 Χρονοδιάγραμμα της φάσης πληροφόρησης και της δεσμευτικής φάσης 18 

Δ.2 Διάρκεια υλοποίησης του έργου 18 

E. Γενικοί κανόνες και προϋποθέσεις για τη δεσμευτική φάση 19 

Ε.1 Κριτήρια συμμετοχής και Εγγραφή 20 

E.2 Περιεχόμενο προσφορών 23 

Ε.3 Αξιολόγηση προσφορών 25 

E.4 Προκαταρκτική διαδικασία κατανομής δυναμικότητας (κατάταξη προσφορών) 25 

Ε.5 Κατάταξη οριακών προσφορών 26 

E.6 Δοκιμή οικονομικής βιωσιμότητας 27 

E.7 Σύμβαση Μεταφοράς Αερίου (ΣΜΑ) 28 

Ε.8 Πρόοδος του έργου, μη απόκτηση αδειών, καθυστερήσεις στη διάθεση της μεταφορικής 

ικανότητας 32 

Ε.9 Ανωτέρα βία 32 

F. Δείκτες IND και RP για την μεθοδολογία σταθερού τιμήματος 32 

G. Επίπεδο δεσμεύσεων χρηστών (συντελεστής F) 33 

G.1 Παράμετρος οικονομικής δοκιμής για την SRG 33 

G.2 Παράμετρος οικονομικής δοκιμής για τον ΔΕΣΦΑ 33 

H. Συμπληρωματικές ενδείξεις ζήτησης 33 

I. Μείωση της χρήσης άλλων μη αποσβεσμένων υποδομών αερίου 34 

J. Στοιχεία επικοινωνίας 35 

Παράρτημα I - Ειδικές διατάξεις TAP 36 

K. Ρυθμιστικό πλαίσιο TAP 36 



 

5 

 

Κ.1 Βασικές έννοιες του κανονισμού τιμολόγησης του TAP 36 

Κ.2 Μεθοδολογία τιμολόγησης στον TAP 37 

I. Παράρτημα II - Ορισμοί και συντμήσεις 39 

I.1 Κατάλογος βασικών ορισμών που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο. 39 

I.2 Κατάλογος βασικών συντομογραφιών (στο ελληνικό ή το αγγλικό κείμενο) 42 

  



 

6 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Όι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που 
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο έχουν παρασχεθεί καλή τη πίστη, αλλά είναι ενδεικτικές και 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε περαιτέρω αναθεώρηση και επικαιροποίηση από κάθε έναν εκ 
των TAP, ΔΕΣΦΑ και SRG. 

Δεν παρέχεται καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση από οποιονδήποτε Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό το έγγραφο και κανένας ΔΣΜ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη 
οποιασδήποτε φύσης για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή έλλειψη πληρότητας στο παρόν 
έγγραφο. 

Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση από οποιονδήποτε ΔΣΜ ότι 
οι πληροφορίες αυτές θα παραμείνουν αμετάβλητες, από κάθε άποψη, μετά από οποιαδήποτε 
από τις αναφερόμενες ημερομηνίες στο παρόν έγγραφο ή όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα του 
παρόντος εγγράφου. 

Επιπλέον, οι ΔΣΜ διατηρούν το δικαίωμα να παρέχουν νέες ή αναθεωρημένες πληροφορίες ή 
να διαφοροποιούν τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.  
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Εισαγωγή 

 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα 
δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου 
(Κανονισμός ή CAM NC ή NC CAM) θεσπίζει εναρμονισμένη πανευρωπαϊκή διαδικασία για την 
προσφορά επαυξημένης δυναμικότητας μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κανονισμός, τίθεται σε 
ισχύ στην Αλβανία ως συμβαλλόμενο μέρος στη συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα από τις 
28 Φεβρουαρίου 2020.1 

Οι κανόνες για την κατανομή δυναμικότητας για το εν λόγω Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας, 
όπως ορίζονται στο παρόν έγγραφο, λαμβάνουν υπόψιν επίσης το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
του TAP σύμφωνα με την Τελική Κοινή Γνώμη (Final Joint Opinion - FJO) των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας της 6ης Ιουνίου 2013. 

Ο TAP εξαιρείται από ορισμένες διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση τρίτων, τα ρυθμιζόμενα 
τιμολόγια και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζει η FJO. Η FJO εκδόθηκε από τις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της 
Ιταλίας (ARERA), της Ελλάδας (RAE) και της Αλβανίας (ERE), οι οποίες αναφέρονται συλλογικά 
εδώ ως Αρχές.  

Η εξαίρεση από τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό ισχύει επίσης για 
την Δυναμικότητα Επέκτασης του TAP (ως τέτοια εννοείται η δυναμικότητα η οποία διατίθεται 
στο σύστημα μεταφοράς του TAP, πλέον της αρχικής δυναμικότητας των 10 BCMA).  Η 
Δυναμικότητα Επέκτασης προσφέρεται σύμφωνα με τις αρχές πρόσβασης τρίτων του 
κανονισμού (ΕΕ) 2009/715.  Συνεπώς, η Δυναμικότητα Επέκτασης του TAP θα προσφέρεται 
σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής δυναμικότητας που ορίζει ο CAM NC, στο βαθμό που δεν 
έρχονται σε αντίθεση με την FJO (σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 αυτής) και το συνακόλουθο 
προσαρμοσμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως συνοψίζεται στο παράρτημα I.    

Μετά την έναρξη της διαδικασίας Επαυξημένης Δυναμικότητας την 1η Ιουλίου 2019, ο Trans-
Adriatic Pipeline (TAP), η Snam Rete Gas (SRG) και ο ΔΕΣΦΑ έλαβαν μη δεσμευτικές ενδείξεις 
ζήτησης και εκπόνησαν κοινή Έκθεση Αξιολόγησης Ζήτησης (ΕΑΖ ή DAR), η οποία δημοσιεύτηκε 
στην 21η Οκτωβρίου 2019, με συμπέρασμα ότι υπάρχει επαρκής μη δεσμευτική ζήτηση για την 
έναρξη ενός έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας. 

Το έγγραφο αυτό εκπονήθηκε από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ την SRG και τον TAP σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27(3) του Κανονισμού για τη διεξαγωγή διαβούλευσης επί των σχεδίων 
πρότασης έργου για την κάλυψη των μη δεσμευτικών αιτήσεων ζήτησης.   

Το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας που περιγράφεται στο παρόν, αφορά πέντε Σημεία 

Διασύνδεσης (ΣΔ) κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού TAP, δηλαδή:  

                                                      
1 Το παρόν έγγραφο, σε συνδυασμό με το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο του TAP, περιγράφει τους προτεινόμενους ειδικούς κανόνες 

του TAP για τη Δεσμευτική Φάση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Έρευνα Αγοράς του 2019 (Market Test 2019) - 

https://www.tap-ag.com/assets/07.reference_documents/english/Market%20Test/Guidelines%20for%20the%202019%20Mar-

ket%20Test%20of%20TAP.pdf 
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Κήποι (TAP-TANAP), Νέα Μεσημβρία (GR), Κορυτσά (AL), Fier (AL) και Melendugno (IT).2 

Συγκεκριμένα, το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Επαυξημένη Δυναμικότητα που προσφέρεται από κοινού από τον TAP και την SRG στο 

ΣΔ Melendugno, ως προϊόν δεσμοποιημένης δυναμικότητας. 

 Επαυξημένη Δυναμικότητα που προσφέρεται από κοινού από τον TAP και τον ΔΕΣΦΑ στο 

ΣΔ Νέα Μεσημβρία ως προϊόν δεσμοποιημένης δυναμικότητας. Αδεσμοποίητη 

δυναμικότητα μπορεί επίσης να κατανεμηθεί στο Σημείο αυτό, αλλά μόνο από την 

πλευρά του ΔΕΣΦΑ. 

 Επαυξημένη Δυναμικότητα που προσφέρεται από τον TAP στα ΣΔ Κήποι, Κορυτσά και Fier 

υπό τη μορφή αδεσμοποίητων προϊόντων δυναμικότητας, στην πλευρά του TAP3. 

 

 

Το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας βασίζεται σε πιθανές αυξήσεις της τεχνικής δυναμικότητας 
σε ΣΔ κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού TAP. Εάν οι διασυνδεδεμένοι ΔΣΜ 
πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αναβαθμίσεις στις υποδομές αερίου για το Έργο 
Επαυξημένης Δυναμικότητας, τότε οι πρόσθετες ροές φυσικού αερίου από τα ελληνοτουρκικά 
σύνορα θα φτάσουν δυνητικά στις αγορές της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας. Ως εκ 
τούτου, το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας διεξάγεται από κοινού από τον TAP, την SRG και 
τον ΔΕΣΦΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η προσφορά δεσμοποιημένης δυναμικότητας στα κοινά 
ΣΔ των οικείων ΔΣΜ. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 

τους στο παρόν έγγραφο, γραπτώς, στον κατάλογο επαφών της τελευταίας σελίδας, έως τις 

21 Φεβρουαρίου 2020.

                                                      
2 Η Albgaz δεν αποτελεί επίσημα μέρος της διαδικασίας. Επίσης σημειώνεται ότι το ΣΔ Κομοτηνή δεν εξετάζεται στο παρόν έγ-

γραφο, καθώς για το συγκεκριμένο ΣΔ ελήφθησαν μόνο μη δεσμευτικά αιτήματα για Εμπορικά Αντίστροφη ροή (CRF) (βλέπε 

σελίδες 9 και 10 της Έκθεσης Αξιολόγησης Ζήτησης). 
3 Αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου μέρους να εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε δυναμικότητα μεταφοράς αερίου 

να γίνει διαθέσιμη ανάντι και κατάντι του ΤΑΡ.  



  

 

 

A. Περιγραφή του έργου επαυξημένης δυναμικότητας και εκτίμηση κόστους 

A.1. Ζήτηση αγοράς για επαυξημένη δυναμικότητα 

Οι ακόλουθες μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης για Μακροχρόνια Αδιάλειπτη Δυναμικότητα 

κατά την Κυρίαρχη Κατεύθυνση (Forward Firm Long Term Capacity – FFLT Capacity) ελήφθησαν 

για τα ΣΔ Melendugno (από τον TAP και την SRG), Fier (από τον TAP), Κορυτσάς (από τον TAP), 

Νέας Μεσημβρίας (από τον TAP και τον ΔΕΣΦΑ) και Κήποι (από τον TAP), και συνεπώς 

εξετάζονται στη φάση σχεδιασμού του έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας. Οι ενδείξεις ζήτησης 

παρουσιάζονται παρακάτω ως αθροιστικές  τιμές, για κάθε ΣΔ. 

Η Έκθεση Αξιολόγησης Ζήτησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενδείξεις ζήτησης που 

ελήφθησαν από τον TAP, την SRG και τον ΔΕΣΦΑ ήταν επαρκείς για την έναρξη της φάσης 

σχεδιασμού ενός έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 26 του Κανονισμού.  

 

ΣΔ Melendugno, Έξοδος TAP - Είσοδος SRG 

Από 
Έξοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Προς 
Είσοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Έτος(-η) φυσικού αερίου. 
Μακροχρόνια Αδιάλειπτη 

Δυναμικότητα κατά την 
Κυρίαρχη Κατεύθυνση 

Ποσό 
kWh/ημέρα 

TAP SRG 2022/23 13.700.000 

TAP SRG 2023/24 - 2024 42.741.096 

TAP SRG 2025/26-2029/30 248.730.137 

TAP SRG 2030/31-2031 224.730.137 

TAP SRG 2032/33 211.030.137 

TAP SRG 2033/34-2039/40 181.989.041 

 

 

ΣΔ Fier, Έξοδος TAP 

Από 
Έξοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Προς 
Είσοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Έτος(-η) φυσικού αερίου. 
Μακροχρόνια Αδιάλειπτη 

Δυναμικότητα κατά την 
Κυρίαρχη Κατεύθυνση 

Ποσό 
kWh/ημέρα 

TAP Albgaz 2025/26 - 2049 32.337.140 

 

 

ΣΔ Κορυτσά, Έξοδος TAP 

Από 
Έξοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Προς 
Είσοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Έτος(-η) φυσικού αερίου. 
Μακροχρόνια Αδιάλειπτη 

Δυναμικότητα κατά την 
Κυρίαρχη Κατεύθυνση 

Ποσό 
kWh/ημέρα 

TAP Albgaz 2025/26 - 2049 16.841.920 

 



  

 

10 

 

 

ΣΔ Νέα Μεσημβρία, Έξοδος TAP, Είσοδος ΔΕΣΦΑ 

Από 
Έξοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Προς 
Είσοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Έτος(-η) φυσικού αερίου. 
Μακροχρόνια Αδιάλειπτη 

Δυναμικότητα κατά την 
Κυρίαρχη Κατεύθυνση 

Ποσό 
kWh/ημέρα 

TAP ΔΕΣΦΑ 2020/21 1.370.000 
TAP ΔΕΣΦΑ 2021/22 32.370.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2022/23 41.980.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2023/24-2031 71.021.096 

TAP ΔΕΣΦΑ 2032/33 65.541.096 

TAP ΔΕΣΦΑ 2033/34-2040/41 36.500.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2041/42 5.500.000 

 

ΣΔ Κήποι, Είσοδος ΤΑΡ 

Είσοδος 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Έτος(-η) φυσικού αερίου. 
Μακροχρόνια Αδιάλειπτη 

Δυναμικότητα κατά την Κυρίαρχη 
Κατεύθυνση 

Ποσό 
kWh/ημέρα 

TAP 2020/21 1.370.000 
TAP 2021/22 32.370.000 

TAP 2022/23 41.980.000 

TAP 2023/24-2024 100.062.192 

TAP 2025/26-2029/30 355.230.293 

TAP 2030/31- 2031 331.230.293 

TAP 2032/33 325.750.293 

TAP 2033/34-2039/40 267.668.101 

TAP 2040/41 85.679.060 

TAP 2041/42 54.679.060 

TAP 2042/43-2049/50 49.179.060 

 

Σημειώνεται ότι όσον αφορά το ΣΔ Νέα Μεσημβρία, ο ΔΕΣΦΑ αξιολογεί το άθροισμα των ποσο-

τήτων που υποβλήθηκαν σε αιτήματα  τόσο για Εμπορικά Αντίστροφη Ροή (Commercial Reverse 

Flow - CRF) καθώς και για Μακροχρόνια Αδιάλειπτη Δυναμικότητα κατά την Κυρίαρχη Κατεύ-

θυνση (Forward Firm Long Term Capacity - FFLT), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
Από 

Έξοδος 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Προς 
Είσοδος 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
Έτος(-η) αερίου 

Ποσό 
kWh/ημέρα 

TAP ΔΕΣΦΑ 2020/21 88.840.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2021/22 119.840.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2022/23 140.430.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2023/24 - 2029/30 169.471.096 

TAP ΔΕΣΦΑ 2030/31 - 2031 83.371.096 

TAP ΔΕΣΦΑ 2032/33 71.041.096 

TAP ΔΕΣΦΑ 2033/34 - 2040 42.000.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2041/42 11.000.000 

 

Ο TAP έχει λάβει επίσης ένα αίτημα σύνδεσης για το ΣΔ Κορυτσά. Το αίτημα θα αξιολογηθεί σε 
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συνεργασία με τον Αιτούντα, και η προσφορά Μακροχρόνιας Αδιάλειπτης Δυναμικότητας κατά 

την Κυρίαρχη Κατεύθυνση στην Κορυτσά θα εξαρτηθεί από την πρόοδο του αιτήματος.  

Ελήφθησαν επίσης μη δεσμευτικά αιτήματα για δυναμικότητα Εμπορικά Αντίστροφης Ροής, 

συμπεριλαμβανομένων των ΣΔ Melendugno, Νέα Μεσημβρία και Κομοτηνή.  Η SRG και ο TAP 

ενδέχεται να ανταποκριθούν χωριστά στα αιτήματα για Εμπορικά Αντίστροφη Ροή μετά την 

οριστικοποίηση των δεσμεύσεων ροής κατά την κυρίαρχη κατεύθυνση. Η Εμπορικά Αντίστροφη 

Ροή, δεν προσφέρεται στην παρούσα Δεσμευτική Φάση του έργου επαυξημένης δυναμικότητας. 

 

A.2 Περιγραφή του έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας 

Με βάση τα αιτήματα δυναμικότητας που ελήφθησαν κατά τη φάση της μη δεσμευτικής 

ένδειξης της ζήτησης, ο TAP, η SRG και ο ΔΕΣΦΑ ανέλυσαν τις πιθανές αναβαθμίσεις των 

υποδομών στα αντίστοιχα συστήματα μεταφοράς τους, ώστε να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των 

ενδιαφερόμενων μερών.   

Γενικά για τον TAP 

Η επέκταση του αγωγού TAP μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων συμπιεστών 

στους σταθμούς συμπίεσης GCS00 (Κήποι) και ACS03 (Fier) και με την κατασκευή των πρόσθετων 

σταθμών συμπίεσης GCS01 (Serres) και ACS02 (Bilisht). Δεν απαιτούνται τροποποιήσεις σε 

τμήματα αγωγών μεταξύ σταθμών συμπίεσης. 

Η έκταση της επέκτασης εξαρτάται από τη ζήτηση για αδιάλειπτη Δυναμικότητα Επέκτασης. 

Μετά την εξέταση των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης και των όρων της Έκθεσης 

Αξιολόγησης Ζήτησης, καθορίστηκαν τα ακόλουθα εναλλακτικά Έργα Επέκτασης:4 

 Μερική επέκταση TAP - σε συνολική τεχνική δυναμικότητα 48,8 MSm3 την ημέρα στο 

σημείο εισόδου Κήποι 

 Πλήρης επέκταση TAP - σε συνολική τεχνική δυναμικότητα 59,5 MSm3 την ημέρα στο 

σημείο εισόδου Κήποι 

Τα Έργα Επέκτασης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων των 

εκτιμώμενων τεχνικών δυναμικοτήτων) είναι μόνο ενδεικτικά και μπορούν να διαφοροποιηθούν 

ή και να βελτιστοποιηθούν κατά τη φάση υλοποίησης τους, με βάση τις δεσμευτικές προσφορές.  

Δύο διαφορετικές ενδεικτικές εναλλακτικές ανάπτυξης των υποδομών, με προκαταρκτική 

εκτίμηση κόστους βάσει της ανάλυσης κόστους της προκαταρκτικής μελέτης αρχικού 

σχεδιασμού (pre-FEED), περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους: 

                                                      
4 Οι υδραυλικές προσομοιώσεις στις οποίες στηρίζεται ο υπολογισμός των μέγιστων τεχνικών δυναμικοτήτων, θεωρούν ότι ο TAP 

θα πρέπει, θεωρητικά, να είναι σε θέση να μεταφέρει όλο το αέριο που εισέρχεται στους Κήπους έως και το σημείο εξόδου 

Melendugno, με το αέριο αυτό να ικανοποιεί την ελάχιστη δυνατή ΑΘΔ. 
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Επίπεδο 1: Μερική επέκταση TAP 

Οι απαιτούμενες εργασίες επέκτασης για τη μεταφορά 48,8 MSm3/ημέρα είναι: 

 GCS00: αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης με την προσθήκη 2 συμπιε-

στών (περίπου 15 MW έκαστος), συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων των σχετι-

κών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

 ACS02: Αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης μέτρησης σε σταθμό συμπίεσης με 

προσθήκη 3+1 συμπιεστών (περίπου 25 MW έκαστος), συμπεριλαμβανομένων των ανα-

βαθμίσεων των σχετικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

 ACS03: αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης με την προσθήκη 2 συμπιε-

στών (περίπου 15 MW έκαστος), συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων των σχετι-

κών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

 IPR01: αναβάθμιση του σταθμού μέτρησης και μείωσης της πίεσης. 

 

Το κόστος για το έργο αυτό υπολογίζεται σε 965 εκατ.€5.  

Επίπεδο 2: TAP πλήρης επέκταση 

Οι απαιτούμενες εργασίες επέκτασης για μεταφορά 59,5 MSm3/ημέρα είναι: 

 GCS00: Αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης με την προσθήκη 3 συμπιε-

στών (περίπου 15 MW έκαστος), συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων των σχετι-

κών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

 GCS01: Αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης ξεστροπαγίδων σε σταθμό συμπίε-

σης με προσθήκη 2+1 συμπιεστών (περίπου 25 MW έκαστος), συμπεριλαμβανομένων 

των αναβαθμίσεων των σχετικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

 ACS02: Αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης μέτρησης σε σταθμό συμπίεσης με 

προσθήκη 3+1 συμπιεστών (περίπου 25 MW έκαστος), συμπεριλαμβανομένων των ανα-

βαθμίσεων των σχετικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

 ACS03: αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης με την προσθήκη 2 συμπιε-

στών (περίπου 15 MW έκαστος), συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων των σχετι-

κών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 

 IPR01: αναβάθμιση του σταθμού μέτρησης και μείωσης της πίεσης. 

 

Το κόστος για το έργο αυτό υπολογίζεται σε 1382 εκατ.€6.  

 

                                                      
5 Εκτίμηση κατηγορίας 4, σύμφωνα με το AACE® International Recommended Practice Cost Estimate Classification System-as ap-

plied in Engineering Procurement and Construction for the Process Industries  No. 18R-97. Η εκτίμηση κόστους περιλαμβάνει α-

πρόβλεπτα που αντικατοπτρίζουν ακρίβεια της εκτίμησης κατηγορίας 4 και κάθε σχετική ανοχή. 
6 Βλέπε υποσημείωση παραπάνω. 
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Αίτηση σύνδεσης με τον TAP στην Κορυτσά 

Όσον αφορά το αίτημα σύνδεσης στην Κορυτσά Αλβανίας, το οποίο ελήφθη κατά τη διάρκεια 

της μη Δεσμευτικής Φάσης, αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ενός νέου ΣΔ στην περιοχή της 

Κορυτσάς με την προσθήκη απομάστευσης στο υφιστάμενο βαλβιδοστάσιο ABV25. Με την 

επιφύλαξη των απαραίτητων συνεννοήσεων με τον Αιτούντα και της οριστικοποίησης του 

σχεδιασμού, η απομάστευση αυτή μπορεί να εγκατασταθεί εντός του βαλβιδοστασίου ABV25, 

στην παράκαμψη 16” της κύριας γραμμής, όπως έχει ήδη εγκατασταθεί και σε άλλα 

βαλβιδοστάσια του TAP.  

SRG 

Με βάση τις μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης, εξετάστηκαν τέσσερα επίπεδα επαυξημένης 

δυναμικότητας στο ΣΔ Melendugno. 

Ειδικότερα, ζητήθηκε από τα μέρη να παράσχουν εγγυήσεις προκειμένου η SRG να προχωρήσει 

σε ειδικές μελέτες για την επέκταση σε 59,3 και 67 MSm3/ημέρα (επίπεδα 3 και 4 για το 

Melendugno). Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ελήφθησαν εγγυήσεις εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στην Έκθεση Αξιολόγησης Ζήτησης, η SRG εκπόνησε προκαταρκτικές τεχνικές μελέτες 

για επέκταση της συνολικής δυναμικότητας έως τα 46 και 56 MSm3/ημέρα (επίπεδα 1 και 2 για 

το Melendugno).  

Οι δυο εναλλακτικές ανάπτυξης των υποδομών για τα αντίστοιχα επίπεδα προσφοράς, 

περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν: 

Επίπεδο 1: 46 MSm3/ημέρα Είσοδος στο Melendugno 

Η υφιστάμενες υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με τον υπό 

κατασκευή αγωγό TAP, είναι επαρκείς για την παροχή αυτού του επιπέδου προσφοράς, 

συνεπώς, δεν απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις από την πλευρά της SRG στο εν λόγω ΣΔ. 

Επίπεδο 2: 56 MSm3/ημέρα Είσοδος στο Melendugno 

Οι υποδομές που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η προσφορά αυτού του επιπέδου είναι: 

 εγκατάσταση ενός νέου σταθμού συμπίεσης στη Sulmona 33 MW. 

 αναβάθμιση της μονάδας ρύθμισης και μέτρησης στο Melendugno. 

 αναβάθμιση του ιταλικού εθνικού δικτύου κατά μήκος του άξονα Νότος-Βορράς (π.χ. ο 

αγωγός Adriatica). 

Οι ανωτέρω αναβαθμίσεις θα εξαρτηθούν από τη διαμόρφωση που θα προσδιοριστεί σύμφωνα 

με την περαιτέρω αξιολόγηση των Αναμενόμενων μελλοντικών ποσοστών χρησιμοποίησης των 

άλλων σημείων εισόδου στο Νότο και μπορούν να εφαρμοστούν και σταδιακά. 

Μια προκαταρκτική εκτίμηση του συνολικού κόστους για την ικανοποίηση αυτού του επιπέδου 

προσφοράς ανέρχεται σε 1,6 δις €. Με μια περαιτέρω επένδυση περίπου 0,3 δισ. € θα ήταν 

δυνατό να ικανοποιηθούν επίσης τα επίπεδα 3 και 4, που αναφέρονται στην ΕΑΖ, φτάνοντας έτσι 
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σε 74 ΚΜm3/ημέρα. 

Η SRG θα χρησιμοποιήσει τους μήνες μέχρι την ημερομηνία αποστολής της τελικής πρότασης 

έργου στις Αρχές, για να προσδιορίσει τη βέλτιστη λύση από άποψη κόστους και χρόνου 

υλοποίησης.  

Για τους λόγους αυτούς, η επένδυση που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο μπορεί να 

τροποποιηθεί κατά τα επόμενα στάδια της φάσης σχεδιασμού. Η SRG θα σχεδιάσει τις νέες 

υποδομές με βάση τις βέλτιστες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την αστική ανάπτυξη και τους 

περιβαλλοντικούς περιορισμούς των επηρεαζόμενων περιοχών. Ειδικότερα, θα εκπονηθούν 

μελέτες για τον καθορισμό της διάταξης των σωληνώσεων με στόχο τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, αποφεύγοντας τις πλέον 

ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Το σχέδιο που θα προταθεί στο τέλος της φάσης 

σχεδιασμού θα αποτελεί τη σύνθεση με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και την βέλτιστη λύση όσον αφορά το κόστος και τη διάρκεια υλοποίησης των νέων 

υποδομών. 

ΔΕΣΦΑ 

Το επίπεδο επαυξημένης δυναμικότητας που προσφέρεται από τον ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες τεχνικές 

δυναμικότητες των σημείων εισόδου στο Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ. 

Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για την αύξηση της δυναμικότητας που προσφέρεται στο σημείο 

εισόδου Νέας Μεσημβρίας δεν αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας επαυξημένης 

δυναμικότητας και μπορεί να μεταβάλει την τεχνική δυναμικότητα του σημείου εισόδου Νέας 

Μεσημβρίας. 

 

Ο ΔΕΣΦΑ έχει εκπονήσει προκαταρκτικές τεχνικές μελέτες για να προσδιορίσει τις επενδύσεις 

που απαιτούνται για να καταστεί διαθέσιμη επαυξημένη δυναμικότητα στο ΣΔ Νέα Μεσημβρία. 

Αυτές οι τεχνικές μελέτες λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα που υποβλήθηκαν κατά τη μη 

Δεσμευτική Φάση. Τα επίπεδα προσφοράς, καθώς και οι αντίστοιχες επενδύσεις που 

περιγράφονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται τροποποιηθούν κατά τα επόμενα στάδια της 

φάσης σχεδιασμού και ιδίως μετά τη φάση δημόσιας διαβούλευσης. Ο ΔΕΣΦΑ θα 

οριστικοποιήσει την πρόταση του σχεδίου έργου έως την προθεσμία υποβολής του στις Αρχές. 

Τα διάφορα επίπεδα επενδύσεων περιγράφονται παρακάτω: 

Επίπεδο 1: Επαυξημένη δυναμικότητα 16,5 MNm3/ημέρα - Είσοδος Νέα Μεσημβρία 

Για το Επίπεδο Προσφοράς 1, απαιτείται ένας νέος αγωγός διαμέτρου 30” από τη Νέα 

Μεσημβρία έως τον κόμβο Πατήματος (390 km). Το κόστος του σχετικού έργου εκτιμάται σε 370 

εκατ. ευρώ. Επιπλέον, θα πρέπει να εγκατασταθεί νέος σταθμός μέτρησης για την διαχείριση της 

αυξημένης ροής. Το κόστος του σταθμού μέτρησης εκτιμάται σε 10 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας το 

συνολικό κόστος του επιπέδου 1 σε 380 εκατ. ευρώ. 
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Το προαναφερθέν Επίπεδο Προσφοράς έχει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση του ήδη 

προγραμματισμένου σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά και την αναβάθμιση του υφιστάμενου 

σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία που περιλαμβάνονται ήδη στο σχέδιο 10ετούς 

Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για τα έτη 2020-2029. Επιπλέον, οι επενδύσεις που 

περιγράφονται ανωτέρω για το Επίπεδο Προσφοράς 1 πρέπει να εγκριθούν από τη ΡΑΕ ως μέρος 

των 10ετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ.  

Έως την ολοκλήρωση των σταθμών συμπίεσης που αναφέρονται ανωτέρω (εκτιμάται ότι θα 

έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2023), η τεχνική δυναμικότητα στο Σημείο Διασύνδεσης Νέα 

Μεσημβρία θα προσφέρεται υπό τη μορφή ανταγωνιστικής δυναμικότητας με το Σημείο 

Διασύνδεσης Κήποι. Το συνολικό ποσό της ανταγωνιστικής δυναμικότητας μεταξύ των δύο 

σημείων θα ισούται με 4,3 MNm3/d. 

Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων σταθμών συμπίεσης και την αποσυμφόρηση του 

ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου, η τεχνική δυναμικότητα στο Σημείο Διασύνδεσης Νέα 

Μεσημβρία θα ανέρχεται σε 4,8 MNm3/d λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο των υφιστάμενων 

τεχνικών δυναμικοτήτων των σημείων εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι θα παραμείνει ως έχει 

σήμερα. 

Όσον αφορά την αντίστροφη ροή από το Σύστημα του ΔΕΣΦΑ προς τον TAP, ένας νέος 

συμπιεστής περιλαμβάνεται ήδη στο σχέδιο 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για 

τα έτη 2020-2029, ο οποίος εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023. Το 

επίπεδο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν κατά τη διάρκεια της μη Δεσμευτικής Φάσης μπορεί 

να καλυφθεί χωρίς νέες επενδύσεις μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος σταθμού 

συμπίεσης  

B. Επίπεδα προσφοράς 

Σύμφωνα με τις διάφορες διαμορφώσεις των έργων που περιγράφονται παραπάνω, είναι 

δυνατό να προταθούν διαφορετικά επίπεδα προσφοράς ανά ΣΔ. Το Επίπεδο Προσφοράς μπορεί 

να συνδυαστεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το συνολικό επίπεδο των προσφορών που 

ελήφθησαν (π.χ. το Επίπεδο Προσφοράς 2 στους Κήπους μπορεί να συνδυαστεί με το Επίπεδο 

Προσφοράς 1 στη Νέα Μεσημβρία και το Επίπεδο Προσφοράς 1 στο Melendugno ή μόνο με το 

Επίπεδο Προσφοράς 2 στο Melendugno). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 8 και του Άρθρου 30 παρ. 5 του Κανονισμού, καθώς 

και σύμφωνα με την FJO για τον TAP, η SRG, ο TAP και ο ΔΕΣΦΑ προτίθενται να διαθέσουν 

ποσοστό 10% της τελικά διαθέσιμης επαυξημένης δυναμικότητας, ως βραχυπρόθεσμη 

δυναμικότητα, σύμφωνα και με ειδικότερα ισχύοντα για κάθε ΔΣΜ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τους όρους του τμήματος Ε σε σχέση με τις 

Ετήσιες Αιτήσεις που υποβάλλονται στον TAP. 

Τα επίπεδα προσφοράς στον παρακάτω πίνακα αντιπροσωπεύουν τη δυναμικότητα που θα 

μπορούσε να κατανεμηθεί στη Φάση Δεσμευτικών Προσφορών του παρόντος έργου 
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επαυξημένης δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για τη δυναμικότητα που 

πρέπει να παρακρατηθεί ώστε να διατεθεί ως βραχυπρόθεσμη δυναμικότητα. Για να 

εξασφαλίζονται οι υπηρεσίες μεταφοράς αερίου ως αδιάλειπτες, τα κατωτέρω επίπεδα 

προσφοράς, υπολογίζονται με βάση ελάχιστη δυνατή ΑΘΔ ίση με 9,71 kWh/Sm37, δεδομένου 

και ότι το σύνολο του αερίου πρόκειται να μεταφερθεί μέσω του αγωγού TAP. 

Σημείο Διασύνδεσης 

Προσφερόμενη 
δυναμικότητα 
(kWh/ημέρα) 

Επίπεδο Προσφοράς 
1 

Προσφερόμενη 
δυναμικότητα 
(kWh/ημέρα) 

Επίπεδο Προσφοράς 
2 

Είσοδος/ Έξοδος και αντίστοιχος ΔΣΜ 

Κήποι8 110.909.704 204.679.174 Είσοδος στον ΤΑΡ 

Νέα Μεσημβρία 169.471.0969  Έξοδος από TAP και είσοδος στον ΔΕΣΦΑ 

Κορυτσά 16.841.920  Έξοδος από TAP 

Fier 32.337.140  Έξοδος από TAP 

Melendugno 143.512.010 230.884.010 Έξοδος από TAP και είσοδος στην SRG 

 

C. Εναλλακτικός μηχανισμός κατανομής 

Η SRG, ο TAP και ο ΔΕΣΦΑ σκοπεύουν να εφαρμόσουν Εναλλακτικό Μηχανισμό Κατανομής  

δυναμικότητας (Alternative Allocation Mechanism) με ορίζοντα δέσμευσης δυναμικότητας τα 20 

έτη μετά την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του έργου επαυξημένης δυναμικότητας, με 

την επιφύλαξη της έγκρισης των οικείων Αρχών, με στόχο την αύξηση των πιθανοτήτων θετικής 

οικονομικής δοκιμής σύμφωνα και με το άρθρο 30 παρ.1 του Κανονισμού και λαμβάνοντας 

υπόψη το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο του TAP καθώς και το αποτέλεσμα των μη δεσμευτικών 

ενδείξεων ζήτησης. 

Τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 του Κανονισμού για τη δυνατότητα 

εφαρμογής ενός εναλλακτικού μηχανισμού κατανομής δυναμικότητας καλύπτονται από το Έργο 

Επαυξημένης Δυναμικότητας, ως ακολούθως:10 

 Το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία συστήματα εισόδου-

εξόδου στην ΕΕ (TAP, SRG, ΔΕΣΦΑ), την Αλβανία και ενδεχομένως άλλα συστήματα 

εισόδου-εξόδου στο μέλλον.   

                                                      
7 Οι μονάδες που χρησιμοποιεί ο TAP εκφράζονται σε θερμοκρασία καύσης αναφοράς ίση με 15°C και θερμοκρασία όγκου ανα-

φοράς 15°C και ατμοσφαιρική πίεση. 
8 Σημειώνεται ότι παρόλο που η προσφερόμενη επαυξημένη δυναμικότητα στην είσοδο Κήποι είναι χαμηλότερη από αυτή στην 

έξοδο Melendugno, η επαυξημένη δυναμικότητα στο Melendugno μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιείται, δεδομένων των υφι-

στάμενων δεσμεύσεων TAP για έξοδο ποσοτήτων αερίου την Ελλάδα. 
9 Σημειώνεται ότι δεσμοποιημένη δυναμικότητα μπορεί να προσφέρεται μόνο έως 71.021.096 KWh/ημέρα κατ’ ανώτατο όριο. 

Από το επίπεδο αυτό έως το μέγιστο, η εν λόγω δυναμικότητα μπορεί να κατανεμηθεί μόνο από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ ως 

αδεσμοποίητη δυναμικότητα. 
10 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα συμπεράσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης Ζήτησης. 
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 Ελήφθησαν μη δεσμευτικά αιτήματα για Μακροχρόνια Αδιάλειπτη Δυναμικότητα κατά 

την Κυρίαρχη Κατεύθυνση για 5 ΣΔ.   

 Το ενδιαφέρον αφορά δυναμικότητα άνω του 1 έτους, με τις περισσότερες αιτήσεις να 

αφορούν διάρκεια 10 έως 20 ετών. 

 Οι Συμμετέχοντες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για δεσμεύσεις που συνδέουν 

περισσότερα από ένα ΣΔ. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 3 του Κανονισμού, ο TAP, ο ΔΕΣΦΑ και η SRG, 

προτίθενται να επιτρέψουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές 

στην ακόλουθη βάση: 

 δέσμευση σε ένα ΣΔ με ταυτόχρονη δέσμευση και σε άλλο(α) ΣΔ, 

 δεσμεύσεις για διάφορα τυποποιημένα προϊόντα ετήσιας δυναμικότητας, 

 δεσμεύσεις που εξαρτώνται από την κατανομή ελάχιστου ποσού δυναμικότητας. 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του σχεδίου επαυξημένης δυναμικότητας, ο προτεινόμενος 

εναλλακτικός μηχανισμός κατανομής δυναμικότητας σκοπεύει να κατατάξει τις προσφορές 

ανάλογα με τη διάρκεια δέσμευσης δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του 

Κανονισμού. Ειδικότερα, οι TAP, SRG και ΔΕΣΦΑ σκοπεύουν να δώσουν προτεραιότητα στις 

δεσμεύσεις για διάρκεια τουλάχιστον 5 διαδοχικών τυποποιημένων ετήσιων προϊόντων που 

ξεκινούν από την Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας Επέκτασης Δυναμικότητας (ΗΕΛΕΔ ή E-

COD - Expansion Commercial Operation Date) και συνδέουν περισσότερα από ένα ΣΔ κατά μήκος 

της διαδρομής αερίου, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα μέρη του παρόντος. 

Οι δεσμευτικές προσφορές θα αξιολογούνται με την επιφύλαξη πλήρωσης των απαιτήσεων του 

τμήματος Ε.1 από τους Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση συμφόρησης, δεδομένου του ειδικού 

ρυθμιστικού πλαισίου του TAP (δηλαδή των διατάξεων του κανονισμού τιμολόγησης του TAP) 

και προκειμένου να προκύπτουν αντίστοιχα αποτελέσματα κατανομής και για τους 

διασυνδεδεμένους ΔΣΜ, θα πραγματοποιείται κατάταξη των προσφορών με βάση την καθαρή 

παρούσα αξία (ΚΠΑ ή NPV) των πρόσθετων εσόδων από κάθε Δεσμευτική Προσφορά, ανά 

μονάδα ετήσιας δυναμικότητας που ζητείται, όπως ορίζεται περαιτέρω στο τμήμα Ε11.  

D. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα του έργου επαυξημένης δυναμικότητας 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του 

έργου επαυξημένης δυναμικότητας (τμήμα Δ.1) και παρέχει εκτιμήσεις για τον πιθανό χρόνο που 

απαιτείται για την υλοποίηση των έργων επαυξημένης δυναμικότητας (τμήμα Δ.2). 

Δ.1 Χρονοδιάγραμμα του κύκλου επαυξημένης δυναμικότητας 

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας ολοκληρώνεται την 

                                                      
11 Ο κανονισμός τιμολόγησης του TAP δεν προβλέπει δημοπρασίες, εκτός από την, σπάνια, περίπτωση των ισοδύναμων Οριακών 

Προσφορών. 
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21η Φεβρουαρίου 2020. Τον Απρίλιο του 2020, ο TAP, η SRG και ο ΔΕΣΦΑ πρόκειται να 

οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν την τελική πρόταση του έργου στην ιταλική, αλβανική και 

ελληνική Αρχή για τη συντονισμένη έγκρισή τους.  Η Ανακοίνωση Δεσμευτική Φάση αναμένεται 

να δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2020 και η πρόσθετη δυναμικότητα να προσφερθεί στους 

Συμμετέχοντες το 2021. 

Δ.1.1 Χρονοδιάγραμμα της φάσης πληροφόρησης και της δεσμευτικής φάσης 

Η Δεσμευτική Φάση θα εκκινήσει με τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης Δεσμευτικής Φάσης, η 

οποία αναμένεται να εκδοθεί την 1η Οκτωβρίου 2020.  

Πριν το τέλος της τρίμηνης φάσης πληροφόρησης (Φάση Πληροφόρησης) που αρχίζει με την 

έκδοση της Ανακοίνωσης Δεσμευτικής Φάσης, τα μέρη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

στη Φάση Δεσμευτικών Προσφορών θα κληθούν να εγγραφούν στους ενδιαφερόμενους ΔΣΜ ως 

Αιτούντες προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση αυτή. 

Κατά την έναρξη της φάσης πληροφόρησης, μαζί με την Ανακοίνωση Δεσμευτικής Φάσης, οι TAP, 

SRG και ΔΕΣΦΑ θα καταστήσουν διαθέσιμο κατάλογο των σχετικών εγγράφων που πρέπει να 

υποβληθούν από τους Αιτούντες, για την καταχώρισή τους και την αντίστοιχη προθεσμία για την 

υποβολή των εν λόγω εγγράφων. 

Σε ένα Παράθυρο Υποβολής Προσφορών που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2 εβδομάδες 

τον Ιανουάριο του 2021, τα μέρη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Φάση Δεσμευτικών 

Προσφορών, θα πρέπει να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των Δεσμευτικών Προσφορών δίνονται στην ενότητα 

E.2. 

Μετά το τέλος του Παραθύρου Υποβολής Προσφορών, ο TAP, η SRG και ο ΔΕΣΦΑ θα 

προχωρήσουν στην αξιολόγηση των προσφορών, στην προκαταρκτική κατανομή δυναμικότητας 

και στη Δοκιμή Οικονομικής Βιωσιμότητας (ΔΟΒ ή EVT - Economic Viability Test), συνάπτοντας 

Συμφωνίες Μεταφοράς Αερίου (ΣΜΑ ή GTA – Gas Transportation Agreement) με τους 

επιτυχόντες Συμμετέχοντες. Η φάση δέσμευσης λήγει είτε σε περίπτωση που κανένα Επίπεδο 

Προσφοράς δεν περάσει τη ΔΟΒ είτε με την έναρξη ισχύος των ΣΜΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα για κάθε ΔΣΜ, (βλ. τμήμα E.7 για τις Προϋποθέσεις που προηγούνται των ΣΜΑ). 

Δ.2 Διάρκεια υλοποίησης του έργου 

Ακολουθεί μια πρώτη επισκόπηση του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος από τους ΔΣΜ για 

την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. 

TAP 

Μετά τη λήψη των Δεσμευτικών Προσφορών και της  θετικής ΔΟΒ για ένα από τα δύο επίπεδα 

προσφοράς για το σημείο Εισόδου Κήποι, ο TAP σκοπεύει να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης 

αρχικού σχεδιασμού (Front-End Engineering and Design - FEED), η οποία θα προσδιορίσει 

περαιτέρω τα τεχνικά στοιχεία, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του Έργου Επέκτασης που 
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αντιστοιχεί στο επιλεγμένο Επίπεδο Προσφοράς. Παράλληλα με την ανάπτυξη του FEED, ο TAP 

θα εκκινήσει τη διαδικασία απόκτησης των σχετικών βασικών αδειών και θα αναζητήσει 

χρηματοδότηση από τρίτα μέρη.  

Επί του παρόντος, αναμένεται ότι η μελέτη αρχικού σχεδιασμού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον 

Μάιο του 2022. Ο σχεδιασμός, οι εγκρίσεις, η προμήθεια υλικών, η κατασκευή και η θέση σε 

λειτουργία τόσο του Έργου Επέκτασης (μερικής ή πλήρους επέκτασης), εκτιμάται ότι απαιτεί 

περίπου 5 έτη από την ανάθεση της σύμβασης για τη μελέτη αρχικού σχεδιασμού, σύμφωνα με 

προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου βάσει της προ-μελέτης αρχικού σχεδιασμού (Pre-FEED). 

SRG 

Η νέα δυναμικότητα για το Επίπεδο Προσφοράς 1 θα είναι διαθέσιμη με την ολοκλήρωση της 

διασύνδεσης με τον αγωγό TAP, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή.  

Η διάρκεια των ενεργειών για την ανάπτυξη της νέας δυναμικότητας για το Επίπεδο Προσφοράς 

2 θα διαρκέσει περίπου 4 έτη μετά τη θετική έκβαση της ΔΟΒ, την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επαυξημένης δυναμικότητας και των ΣΜΑ με τους αντίστοιχους ΔΣΜ. Η SRG μπορεί να άρει τα 

προαπαιτούμενα βάσει των ΣΜΑ και να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου (βλέπε τμήμα 

E.7). 

ΔΕΣΦΑ 

Όσον αφορά το Επίπεδο Προσφοράς 1, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμά ότι η διάρκεια των ενεργειών από το 

σχεδιασμό έως τη θέση σε λειτουργία των απαιτούμενων έργων θα είναι περίπου 5 έτη μετά την 

υπογραφή των ΣΜΑ με τους αντίστοιχους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

σημειωθεί ότι το προαναφερθέν χρονικό πλαίσιο, για το Επίπεδο Προσφοράς του ΔΕΣΦΑ, το 

οποίο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις, είναι ενδεικτικό και θα διευκρινιστεί κατά τη φάση 

τεχνικών μελετών. 

 

E. Γενικοί κανόνες και προϋποθέσεις για τη Δεσμευτική Φάση 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι γενικοί κανόνες και οι προϋποθέσεις που οι 

εμπλεκόμενοι ΔΣΜ προτίθενται να θέσουν για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη 

Δεσμευτική Φάση. 

Η Δεσμευτική Φάση θα είναι ανοικτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που δεν έχουν υποβάλει μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης.  

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφοράς στα αντίστοιχα συστήματα των ΔΣΜ επιτρέπεται 

αμερόληπτα και σε ισότιμη βάση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που πληρούν τις ειδικές 

απαιτήσεις που αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν έγγραφο. 

Η πρόσθετη δυναμικότητα θα προσφέρεται στους Συμμετέχοντες για ελάχιστη διάρκεια 5 

συνεχόμενων ετών αερίου, με την νωρίτερη δυνατή ημερομηνία έναρξης να είναι η 

προγραμματισμένη Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας Επέκτασης Δυναμικότητας (ΗΕΛΕΔ) και 
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η τελευταία πιθανή ημερομηνία λήξης να είναι η νωρίτερη που θα προκύψει από i) το τέλος του 

20ου έτους αερίου μετά την προγραμματισμένη Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας Επέκτασης 

Δυναμικότητας (ΗΕΛΕΔ) και ii) τη λήξη της εξαίρεσης του TAP. Οι αιτήσεις ζήτησης μικρότερης 

διάρκειας θα αξιολογούνται επίσης στη διαδικασία κατανομής, με την επιφύλαξη των 

περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω. 

Ε.1 Κριτήρια συμμετοχής και Εγγραφή 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο Έντυπο Καταχώρισης στους TAP, SRG 

και ΔΕΣΦΑ. Τα Έντυπα Καταχώρισης θα αναρτηθούν ως παράρτημα στη Ανακοίνωση 

Δεσμευτικής Φάσης και οι πληροφορίες που θα υποβάλουν οι Αιτούντες θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) τις ακόλουθες πληροφορίες:  

 Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας. 

 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της εταιρείας. 

 Κατάλογος των ΣΔ όπου ο Αιτών προτίθεται να υποβάλει Δεσμευτική Προσφορά. 

Οι επιμέρους ΔΣΜ μπορούν να προβλέψουν περαιτέρω απαιτήσεις σε σχέση με το εφαρμοστέο 

ρυθμιστικό τους πλαίσιο, όπως αναφέρεται κατωτέρω. 

Στο τέλος της φάσης ενημέρωσης ο TAP, η SRG και ο ΔΕΣΦΑ θα γνωστοποιούν στους Αιτούντες 

την επιλεξιμότητά τους να συμμετάσχουν στη Φάση Δεσμευτικών Προσφορών. 

TAP 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ορισμένα δικαιολογητικά έγγραφα ως τμήμα του 

Εντύπου Καταχώρισης τους - αυτά θα καθοριστούν στη Ανακοίνωση Δεσμευτική Φάσης, αλλά 

αναμένεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

 Δήλωση ότι δεν πρόκειται να μεταφερθεί αέριο το οποίο φέρει βάρη ή κυρώσεις μέσω 

του αγωγού TAP.   

 Δήλωση περί του τρόπου με τον οποίο ο Αιτών αναμένει να εκπληρώσει τα κριτήρια 

Πιστωτικής Στήριξης (Credit Support) του TAP. 

 Δήλωση ότι οι Αρχές κρίνουν ότι ο Αιτών συμμορφώνεται με τα ανώτατα όρια 

δυναμικότητας (Capacity Caps) που καθορίζονται στα σημεία 4.7.3, 4.7.6 και 4.7.9 της FJO 

ή όπως αλλιώς έχουν καθοριστεί από τις Αρχές.12 

Τη στιγμή που Συμμετέχων υποβάλλει Δεσμευτική Προσφορά στον TAP, θα υποχρεούται να 

παραδώσει, στον TAP, τραπεζική Εγγύηση κατ' απαίτηση (η Τραπεζική Εγγύηση), άμεσης 

εκτέλεσης, και ίσης αξίας με τη χαμηλότερη από τις ακόλουθες: 

 20% της μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας που ζητείται από τον Συμμετέχοντα ανά ΣΔ 

                                                      
12 Για το ΣΔ Melendugno, αρμόδια αρχή είναι η ARERA, για το ΣΔ Νέα Μεσημβρία η ΡΑΕ και τα ΣΔ Fier και Κορυτσά η ERE. Ο TAP 

δεν συμμετέχει στη διαδικασία των ορίων δυναμικότητας (Capacity Cap) που διεξάγεται από τις Αρχές και βασίζεται στην επιβε-

βαίωση που έλαβε από τους Αιτούντες και τις Αρχές. 
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πολλαπλασιαζόμενο επί το τιμολόγιο του TAP για την Μακροχρόνια Αδιάλειπτη 

Δυναμικότητα κατά την Κυρίαρχη Κατεύθυνση για το ημερολογιακό έτος 2020, και 

 45 MEUR.  

Με την υποβολή του Εντύπου Καταχώρισης, ο Συμμετέχων αποδέχεται ότι: 

 Η υποβολή Δεσμευτικής Προσφοράς θα αποτελεί αμετάκλητη δέσμευση για τη σύναψη 

ΣΜΑ με τον TAP, με την επιφύλαξη μόνο της επιτυχούς έκβασης της ΔΟΒ. 

 Εάν στον Συμμετέχοντα κατανεμηθεί δυναμικότητα, αλλά η ΣΜΑ μεταξύ του TAP και του 

Συμμετέχοντα δεν καταστεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως ενεργή, ο TAP θα κατανείμει 

τα πραγματικά έξοδα του για τη Διαδικασία Επαυξημένης Δυναμικότητας μέχρι το σημείο 

αυτό, σε κάθε Συμμετέχοντα στον οποίο κατανεμήθηκε δυναμικότητα, κατ’ αναλογία του 

ποσού της Τραπεζικής Εγγύησης ως ποσοστό της συνολικής αξίας των ληφθεισών 

τραπεζικών εγγυήσεων από τον TAP. Τα εν λόγω, κατ’ αναλογία έξοδα, θα καταβάλλονται 

από τον Συμμετέχοντα και εφόσον δεν καταβληθούν, ενδέχεται να ανακτηθούν από τον 

TAP στο πλαίσιο των Τραπεζικών Εγγυήσεων. Η Τραπεζική Εγγύηση επιστρέφεται κατά 

τα λοιπά εφόσον: 

o Η ΔΟΒ είναι τελικά αρνητική, ή 

o Στον Συμμετέχοντα δεν κατανέμεται επαυξημένη δυναμικότητα μετά από τη θετική 

ΔΟΒ, ή 

o Εάν κατανεμηθεί στον Συμμετέχοντα επαυξημένη δυναμικότητα, μετά την πλήρη 

ισχύ της ΣΜΑ μεταξύ του Συμμετέχοντα και του ΤΑΡ. 

Τα αποτελέσματα της ΔΟΒ που θα διενεργήσει ο TAP θα γνωστοποιηθούν στους αντίστοιχους 

Συμμετέχοντες το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του Παραθύρου Υποβολής 

Προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που ορίζονται στην ενότητα Ε.6. 

 

SRG 

Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν την κατοχή των σχετικών απαιτήσεων που ορίζονται 

στην παράγραφο 1.1 - κεφάλαιο 5 του κώδικα δικτύου φυσικού αερίου της Snam Rete Gas.   

Κάθε δήλωση κατοχής απαιτήσεων (αιτήματα, δεσμεύσεις, δηλώσεις ή αποδοχές), καθώς και 

κάθε αίτημα/κοινοποίηση ή έκφραση βούλησης που υποβάλλει ο Συμμετέχων, μεταξύ άλλων 

μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου της SRG ή μιας πιθανής, από κοινού προσδιορισθείσας, 

πλατφόρμας δέσμευσης δυναμικότητας, συνιστά επίσημη υποχρέωση και δέσμευση του 

Συμμετέχοντα, ο οποίος αποδέχεται -ακόμη και σε σχέση με τρίτους- κάθε και πλήρη ευθύνη 

που προκύπτει από παραβάσεις/σφάλματα ή παραλείψεις. 

Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν εντός των απαιτούμενων προθεσμιών 

τραπεζικές εγγυήσεις, όπως περιγράφεται κατωτέρω, και δυνητικά να είναι σε θέση να 

συμμετέχουν σε μια πλατφόρμα δυναμικότητας, που προσδιορίζεται από κοινού από τους ΔΣΜ, 
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εφόσον οι εμπλεκόμενοι ΔΣΜ αποφασίσουν κάτι τέτοιο. 

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην SRG, εντός των απαιτούμενων 

προθεσμιών, Τραπεζική Εγγύηση, άμεσης εκτέλεσης, που εκδίδεται από ιταλικό 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ιταλικό υποκατάστημα ξένης τράπεζας, ίση προς το 20% της 

μέγιστης ετήσιας χρέωσης δυναμικότητας (με βάση το ενδεικτικό τιμολόγιο που διατίθεται από 

την SRG) της επαυξημένης δυναμικότητας που προτίθενται να ζητήσουν. 

Η SRG θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της την εκτιμώμενη ετήσια χρέωση δυναμικότητας 

σχετικά με το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας. 

Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να αποδεχθεί ότι: 

 η κατανομή δυναμικότητας που αναφέρεται στη Διαδικασία Επαυξημένης 

Δυναμικότητας υπόκειται στο θετικό αποτέλεσμα της ΔΟΒ των οικείων ΔΣΜ, 

 σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της ΔΟΒ, η SRG θα επιστρέψει την Τραπεζική Εγγύηση 

και δεν θα συμβολαιοποιηθεί δυναμικότητα μεταφοράς, 

 σε περίπτωση μηδενικής ή θετικής έκβασης της ΔΟΒ, ο επιτυχών Συμμετέχων θα πρέπει 

να συνάψει ΣΜΑ και να διαβιβάζει στην SRG Τραπεζική Εγγύηση όπως περιγράφεται 

κατωτέρω στην ενότητα Ε.7, 

 εάν στον Συμμετέχοντα κατανεμηθεί δυναμικότητα, αλλά η ΣΜΑ μεταξύ της SRG και του 

Συμμετέχοντος δεν καταστεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως ενεργή, η SRG θα 

κατανείμει τα πραγματικά έξοδα της για τη Διαδικασία Επαυξημένης Δυναμικότητας 

μέχρι το σημείο αυτό, σε κάθε Συμμετέχοντα στον οποίο κατανεμήθηκε δυναμικότητα, 

κατ’ αναλογία του ποσού της Τραπεζικής Εγγύησης ως ποσοστό της συνολικής αξίας των 

ληφθεισών τραπεζικών εγγυήσεων από την SRG. Τα εν λόγω, κατ’ αναλογία, έξοδα θα 

καταβάλλονται από τον Συμμετέχοντα και, εάν δεν καταβληθούν, μπορούν να 

ανακτηθούν από την SRG μέσω της Τραπεζικής Εγγύησης.  

 

Οι δεσμευτικές προσφορές των συμμετεχόντων θα γίνονται δεκτές μόνο εντός των ορίων των 

εγγυήσεων που θα έχουν υποβληθεί στην SRG σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.  

Τα αποτελέσματα της ΔΟΒ που ανέλαβε η SRG θα γνωστοποιηθούν στους αντίστοιχους 

Συμμετέχοντες το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του παραθύρου υποβολής 

προσφορών. 

 

ΔΕΣΦΑ 

Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν την κατοχή των σχετικών απαιτήσεων για την 

δέσμευση δυναμικότητας.   

Κάθε δήλωση κατοχής απαιτήσεων (αιτήματα, δεσμεύσεις, δηλώσεις ή αποδοχές), καθώς και 
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κάθε αίτημα/κοινοποίηση ή έκφραση βούλησης που υποβάλλει ο Συμμετέχων, μεταξύ άλλων 

μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του ΔΕΣΦΑ ή μιας δυνητικά από κοινού προσδιορισθείσας 

πλατφόρμας δέσμευσης δυναμικότητας, συνιστά επίσημη υποχρέωση και δέσμευση του 

Συμμετέχοντα, ο οποίος αποδέχεται -ακόμη και σε σχέση με τρίτους- κάθε και πλήρη ευθύνη 

που προκύπτει από παραβάσεις/σφάλματα ή παραλείψεις. 

Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν εντός των απαιτούμενων προθεσμιών 

τραπεζικές εγγυήσεις, όπως περιγράφεται κατωτέρω, και δυνητικά να είναι σε θέση να 

συμμετέχουν σε μια πλατφόρμα δυναμικότητας, που προσδιορίζεται από κοινού από τους ΔΣΜ, 

εφόσον οι εμπλεκόμενοι ΔΣΜ αποφασίσουν κάτι τέτοιο. 

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν στoν ΔΕΣΦΑ, εντός των απαιτούμενων 

προθεσμιών, Τραπεζική Εγγύηση, άμεσης εκτέλεσης, εκδοθείσα από τράπεζα ή πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ευρωπαϊκή 

Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, ίση προς το 20% της μέγιστης ετήσιας χρέωσης δυναμικότητας 

(με βάση το ενδεικτικό τιμολόγιο που διατίθεται από τον ΔΕΣΦΑ) της επαυξημένης 

δυναμικότητας που προτίθενται να ζητήσουν. 

Ο ΔΕΣΦΑ θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του την εκτιμώμενη ετήσια χρέωση δυναμικότητας 

σχετικά με το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας. 

Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να αποδεχθεί ότι: 

 η κατανομή δυναμικότητας που αναφέρεται στη Διαδικασία Επαυξημένης 

Δυναμικότητας υπόκειται στο θετικό αποτέλεσμα της ΔΟΒ των οικείων ΔΣΜ, 

 σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της ΔΟΒ, ο ΔΕΣΦΑ θα επιστρέψει την Τραπεζική 

Εγγύηση και δεν θα συμβολαιοποιηθεί μεταφορική ικανότητα, 

 σε περίπτωση μηδενικής ή θετικής έκβασης της ΔΟΒ, ο επιτυχών Συμμετέχων θα πρέπει 

να συνάψει ΣΜΑ και να προσκομίσει στον ΔΕΣΦΑ Τραπεζική Εγγύηση όπως περιγράφεται 

κατωτέρω στην ενότητα Ε.7· 

 εάν ο Συμμετέχων δεν υπογράψει τη ΣΜΑ, ο ΔΣΜ θα ζητήσει την κατάπτωση της 

Τραπεζικής Εγγύησης, χωρίς καμία υποχρέωση να προσδιορίσει ή να αιτιολογήσει τους 

λόγους του αιτήματος αυτού. 

Οι δεσμευτικές προσφορές των συμμετεχόντων θα γίνονται δεκτές μόνο εντός των ορίων των 

εγγυήσεων που θα έχουν υποβληθεί στον ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.  

Τα αποτελέσματα της ΔΟΒ που θα διενεργήσει ο ΔΕΣΦΑ θα γνωστοποιηθούν στους αντίστοιχους 

Συμμετέχοντες το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του Παραθύρου Υποβολής 

Προσφορών. 

E.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Κατά τη Φάση Δεσμευτικών Προσφορών, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις 
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δεσμευτικές προσφορές τους για προϊόντα επαυξημένης δυναμικότητας σε κάθε ΔΣΜ. 

Οι Συμμετέχοντες προσδιορίζουν σε κάθε Δεσμευτική Προσφορά: 

 Την αιτούμενη δυναμικότητα (σε kWh/ημέρα) ανά ΣΔ.  Η δυναμικότητα που ζητήθηκε 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη επαυξημένη δυναμικότητα που προσφέρεται σε 

ένα συγκεκριμένο ΣΔ. 

 Το πρώτο έτος της αίτησης δυναμικότητας (Έτος έναρξης). Το πρώτο έτος αερίου της 

αίτησης δεν μπορεί να προηγείται της προγραμματισμένης Ημερομηνίας Εμπορικής 

Λειτουργίας Επέκτασης Δυναμικότητας. 

 Τη διάρκεια της αίτησης δυναμικότητας.  Εκτός από τις Ετήσιες Αιτήσεις (με τους 

περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω), η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από 5 συνεχόμενα έτη φυσικού αερίου, με τη μέγιστη δυνατή ημερομηνία λήξης να είναι 

η νωρίτερη που προκύπτει από το τέλος του 20ου έτους φυσικού αερίου μετά την 

προγραμματισμένη Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας Επέκτασης Δυναμικότητας, και 

τη λήξη της εξαίρεσης του TAP. Προς αποφυγή παρερμηνειών, κάθε Δεσμευτική 

Προσφορά πρέπει να αφορά διαδοχικά έτη. 

Οι Συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν εάν η Δεσμευτική Προσφορά είναι Συνδεδεμένη 

Προσφορά. Σε μια Συνδεδεμένη Προσφορά, η δυναμικότητα που ζητήθηκε στο σημείο εισόδου 

Κήποι του TAP πρέπει να ισούται με την δυναμικότητα που ζητήθηκε σε ένα άλλο ΣΔ. 

Ο Συμμετέχων πρέπει επίσης να αναφέρει εάν θα αποδεχθεί μείωση στην κατανομή 

δυναμικότητας (και μέχρι ποιο ποσό) σε περίπτωση συμφόρησης εφόσον η προσφορά του 

τυχαίνει να είναι οριακή. Για τις Συνδεδεμένες Προσφορές, οποιαδήποτε μείωση της 

δυναμικότητας στο ΣΔ στο οποίο η Συνδεδεμένη Προσφορά εκτιμάται ότι είναι οριακή, θα έχει 

ως αποτέλεσμα ισόποση μείωση της δυναμικότητας και στο συνδεδεμένο ΣΔ. (Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δεσμοποιημένη δυναμικότητα μειώνεται κατά το ίδιο ποσό και στις δύο πλευρές 

ενός ΣΔ). 

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μία δεσμευτικές προσφορές.  Οι 

δεσμευτικές προσφορές που υποβάλλονται από τον ίδιο συμμετέχοντα μπορεί να ποικίλλουν 

ανά ΣΔ, ως προς τη διάρκεια της αιτούμενης δυναμικότητας και το ποσό δυναμικότητας. Στην 

ίδια Δεσμευτική Προσφορά, οι Συμμετέχοντες μπορούν να καθορίζουν μόνο μία τιμή 

επαυξημένης δυναμικότητας για όλα τα έτη φυσικού αερίου που αιτούνται. Ωστόσο, μια 

Δεσμευτική Προσφορά μπορεί να υποδεικνύει αύξηση της δυναμικότητας κατά τα δύο πρώτα 

έτη της περιόδου την οποία αφορά η Δεσμευτική Προσφορά, με ελάχιστη τιμή για το πρώτο έτος 

φυσικού αερίου 40% της δυναμικότητας και 70% για το δεύτερο έτος φυσικού αερίου. Εάν οι 

Συμμετέχοντες επιθυμούν να διαμορφώσουν περαιτέρω το αίτημα δυναμικότητας, τότε θα 

πρέπει να υποβάλουν χωριστές δεσμευτικές προσφορές.  

Μια Δεσμευτική Προσφορά δεν χρειάζεται να καθορίζει τιμή προσφοράς, καθώς η τιμή που 

εφαρμόζεται στην επαυξημένη δυναμικότητα για τους σκοπούς της διαδικασίας αξιολόγησης 

ισούται με την Οριακή Τιμή. Οι χρεώσεις του TAP καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό 

τιμολόγησης του TAP.  Οι αντίστοιχες ετήσιες χρεώσεις δυναμικότητας για την SRG και τον 
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ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών τιμολόγησης όπως εγκρίθηκαν 

από τις αντίστοιχες Αρχές, θα δημοσιευθούν στους δικούς τους δικτυακούς τόπους κατά τη 

Φάση Πληροφόρησης και θα χρησιμοποιηθούν ως εκτιμώμενες τιμές αναφοράς για τη διάρκεια 

των αρχικών αιτήσεων επαυξημένης δυναμικότητας. Δεν θα υπάρχουν πρόσθετες προσαυξήσεις 

στις δημοπρασίες επιπλέον των τιμών αναφοράς (εκτός από την περίπτωση ισοδύναμων 

Οριακών Προσφορών). 

Εφόσον απαιτείται, η SRG και ο ΔΕΣΦΑ μπορούν να καθορίσουν Υποχρεωτική Ελάχιστη 

Προσαύξηση που χρεώνεται πέραν των τιμών αναφοράς για την κάλυψη της ΔΟΒ τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 33 του EU NC T AR (η προσαύξηση αυτή κατανέμεται μόνο στον σχετικό ΔΣΜ, με την 

επιφύλαξη της έγκρισης της αρμόδιας Αρχής). 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται εντός του Παραθύρου Υποβολής Προσφορών 

σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παρέχονται στην Ανακοίνωση Δεσμευτικής Φάσης. 

Με την υποβολή Δεσμευτικής Προσφοράς, ο Συμμετέχων θα κληθεί να συμφωνήσει με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην Ανακοίνωση Δεσμευτικής Φάσης, συμπεριλαμβανομένης της 

διαδικασίας που αφορά τη συνολική πρόταση έργου και την ενδεχόμενη συμμετοχή του 

Συμμετέχοντα στον αναλογικό επιμερισμό των δαπανών που βαρύνουν τους αντίστοιχους ΔΣΜ 

για τη διαδικασία επαυξημένης δυναμικότητας μέχρι το σημείο αυτό. 

Ε.3 Αξιολόγηση προσφορών 

Στο τέλος του Παραθύρου Υποβολής Προσφορών, κάθε ΔΣΜ θα αξιολογεί τις αντίστοιχες 

παραληφθείσες δεσμευτικές προσφορές για πληρότητα και συμμόρφωση με τις αντίστοιχες 

απαιτήσεις. Οι δεσμευτικές προσφορές που γίνονται δεκτές στο παρόν στάδιο εξετάζονται στην 

προκαταρκτική διαδικασία κατανομής δυναμικότητας του τμήματος Ε.4 κατωτέρω. Σε 

περίπτωση απόρριψης Δεσμευτικής Προσφοράς, ο οικείος ΔΣΜ ενημερώνει τον Συμμετέχοντα 

και τους άλλους οικείους ΔΣΜ εντός 5 εργάσιμων ημερών από το τέλος του Παραθύρου 

Υποβολής Προσφορών. 

E.4 Προκαταρκτική διαδικασία κατανομής δυναμικότητας (κατάταξη προσφορών) 

Οι κανόνες για την προκαταρκτική κατανομή δυναμικότητας επαυξημένης δυναμικότητας και 

στα πέντε ΣΔ περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

Οι ΔΣΜ αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις.  

 Για κάθε έτος, το άθροισμα των δεσμευτικών προσφορών υπολογίζεται σε κάθε ΣΔ. 

 Εάν δεν υπάρχει συμφόρηση σε κάποιο ΣΔ, οι οικείοι ΔΣΜ προβαίνουν σε προκαταρκτική 

κατανομή δυναμικότητας και προχωρούν στη διαδικασία ΔΟΒ που ορίζεται στο τμήμα 

Ε.6. 

 Εάν σε ένα ΣΔ υπάρχει συμφόρηση, λαμβανομένου υπόψη και του ειδικού ρυθμιστικού 

πλαισίου που ορίζεται για τον TAP από τις Αρχές, οι δεσμευτικές προσφορές που 

ελήφθησαν σε σχέση με το εν λόγω ΣΔ κατατάσσονται σύμφωνα με τον λόγο της ΚΠΑ των 

υποθετικών εσόδων του συστήματος μεταφοράς του TAP σύμφωνα με την Δεσμευτική 
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Προσφορά, διαιρούμενη με τη μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της προσφοράς αυτής. Σε 

περίπτωση Συνδεδεμένων Προσφορών, τα υποθετικά έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα τόσο 

από το σημείο εισόδου του TAP στους Κήπους όσο και από το έτερο σημείο εξόδου του 

TAP.  Σε μια Οριακή Προσφορά σε ένα ΣΔ στο οποίο υπάρχει συμφόρηση, κατανέμεται η 

εναπομένουσα επαυξημένη δυναμικότητα, εκτός εάν ο Συμμετέχων έχει δηλώσει ρητά, 

στη Δεσμευτική Προσφορά του, ότι δεν αποδέχεται μείωση δυναμικότητας. Εάν ο 

Συμμετέχων στην εν λόγω Οριακή Προσφορά έχει δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τη μείωση 

της επαυξημένης δυναμικότητας, η εναπομένουσα επαυξημένη δυναμικότητα 

κατανέμεται στον Συμμετέχοντα με τον αμέσως χαμηλότερο λόγο ΚΠΑ/δυναμικότητα.  

Εάν δεν υπάρχει άλλος Συμμετέχων με χαμηλότερο λόγο ΚΠΑ/δυναμικότητας, στην ΔΟΒ 

θα ληφθεί υπόψη μόνο η δυναμικότητα που έχει κατανεμηθεί (χωρίς τον εν λόγω 

Συμμετέχοντα). 

 Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων ισοδύναμων Οριακών Προσφορών, θα 

πραγματοποιηθεί δημοπρασία σύμφωνα με το τμήμα E.5. 

 Εάν μια Συνδεδεμένη Προσφορά τυχαίνει να είναι η Οριακή Προσφορά ή μία από τις 

Ισοδύναμες Οριακές Προσφορές, οι οικείοι ΔΣΜ προβαίνουν σε ίση μείωση της 

δυναμικότητας και στο συνδεδεμένο ΣΔ.  

 Το τελικό αποτέλεσμα της προκαταρκτικής διαδικασίας κατανομής δυναμικότητας 

περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται για κάθε επίπεδο και ΣΔ όλες οι 

δεσμευτικές προσφορές. 

Τα χρονοδιαγράμματα και οι διοικητικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διαδικασία 

υποβολής προσφορών θα καθορίζονται στην Ανακοίνωση Δεσμευτικής Φάσης. 

Ε.5 Κατάταξη Οριακών Προσφορών 

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται μόνο στα ΣΔ όπου υπάρχουν Ισοδύναμες Οριακές 

Προσφορές.  

Στη δημοπρασία θα συμμετέχουν μόνο Συμμετέχοντες με Ισοδύναμες Οριακές Προσφορές. 

Οι Συμμετέχοντες με Ισοδύναμες Οριακές Προσφορές καλούνται να υποβάλουν έως 10 

προσφορές για την κατά περίπτωση οριακή δυναμικότητα. Κάθε τέτοια προσφορά περιλαμβάνει 

ένα ποσό δυναμικότητας (με μέγιστο τη διαθέσιμη δυναμικότητα στη δημοπρασία και ελάχιστο 

τη δυναμικότητα που ζητήθηκε στην αρχική προσφορά, εάν είναι χαμηλότερη), μια 

αναθεωρημένη ημερομηνία λήξης της προσφοράς (εάν είναι μεταγενέστερη της αρχικής 

προσφοράς) και μια προσαύξηση δημοπρασίας που πρέπει να θεωρείται επιπλέον της Οριακής 

Τιμής, η οποία αποτελεί την τιμή κατωφλίου της δημοπρασίας. 

Οι εμπλεκόμενοι ΔΣΜ υπολογίζουν την ΚΠΑ όλων των προσφορών που υποβάλλονται (για το 

σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την προσαύξηση δημοπρασίας) και κατατάσσουν όλες τις 

προσφορές σύμφωνα με την αναλογία ΚΠΑ/δυναμικότητας όπως αναφέρεται ανωτέρω. Σε 

περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά δυναμικότητας και πάλι, η δυναμικότητα 
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κατανέμεται στον (στους) Συμμετέχοντα(-ες) με τον υψηλότερο λόγο ΚΠΑ/δυναμικότητας. Στον 

(στους) Συμμετέχοντα(-ες) που υπέβαλε(-αν) τις οριακές προσφορές κατανέμεται(-ονται) 

εναπομένουσα δυναμικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον οποίο 

κατανέμεται δυναμικότητα μικρότερη από την αιτούμενη μπορεί να μη γίνει αποδεκτή, εφόσον 

η αρχική Δεσμευτική Προσφορά προέβλεπε ότι η τυχόν περικοπή της δεν θα γινόταν αποδεκτή. 

Τα χρονοδιαγράμματα και οι διοικητικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής 

προσφορών θα καθοριστούν στην Ανακοίνωση Δεσμευτικής Φάσης. 

E.6 Δοκιμή Οικονομικής Βιωσιμότητας 

Η Δοκιμή Οικονομικής Βιωσιμότητας (ΔΟΒ) διεξάγεται χωριστά από κάθε ΔΣΜ στην αντίστοιχη 

πλευρά του ΣΔ. 

Για τον TAP, η ΔΟΒ λαμβάνει υπόψη την ΚΠΑ των εκτιμήσεων κόστους και των υποθετικών 

πρόσθετων εσόδων, χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο αναγωγής τον επιθυμητό Εσωτερικό Βαθμό 

Απόδοσης (IRR) του TAP (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. κωδικό τιμολόγησης TAP / 

παράρτημα I).  Προς αποφυγή παρερμηνειών, η ΔΟΒ αφορά όλα τα ΣΔ όπου προσφέρεται 

επαυξημένη δυναμικότητα από τον ΤΑΡ.  Οι δαπάνες αφορούν όλα τα κόστη που θα βαρύνουν 

τον TAP για την επέκταση του δικτύου του ώστε να καλύπτεται κάθε Επίπεδο Προσφοράς. 

Αντίστοιχα, τα έσοδα για τον υπολογισμό της ΚΠΑ αφορούν τα πρόσθετα έσοδα που πρέπει να 

εισπράξει ο TAP σύμφωνα και με το τιμολόγιο του, σε όλη την επαυξημένη δυναμικότητα που 

κατανέμεται από την πλευρά του, σε όλα τα ΣΔ.  

Ο TAP θα δέχεται προσφορές για δυναμικότητα για μεμονωμένα έτη, επίσης για περίοδο 

μικρότερη των 5 συνεχόμενων ετών ("Ετήσιες Αιτήσεις"). Ωστόσο, τυχόν Ετήσιες Αιτήσεις, δεν 

θα αντιμετωπίζονται, σύμφωνα και με τον κανονισμό τιμολόγησης του TAP, ως δεσμεύσεις 

δυναμικότητας επέκτασης και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην ΔΟΒ που θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με το τμήμα Ε.6. Στις Ετήσιες Αιτήσεις θα κατανέμεται δυναμικότητα μόνο μετά την 

ολοκλήρωση της ΔΟΒ και την υπογραφή ΣΜΑ με τους Συμμετέχοντες για την αντίστοιχη 

Δυναμικότητα Επέκτασης. Στις Ετήσιες Αιτήσεις θα κατανέμεται σε δυναμικότητα στο βαθμό που 

υπάρχει διαθέσιμη εναπομένουσα δυναμικότητα κατά το σχετικό έτος έως το Επίπεδο 

Προσφοράς που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου επαυξημένης δυναμικότητας. Εάν ο TAP δεν 

είναι σε θέση να κατανείμει δυναμικότητα σε όλεα τις Ετήσιες Ετήσεις για ένα συγκεκριμένο 

έτος, θα κατανείμει δυναμικότητα σύμφωνα με μια διαδικασία προτεραιοποίησης όπως 

περιγράφεται στην ενότητα Ε.5. 

Για την SRG, η ΔΟΒ λαμβάνει υπόψη την παρούσα αξία της εκτιμώμενης αύξησης των 

επιτρεπόμενων εσόδων, της πολλαπλασιαζόμενης επί τον συντελεστή f (βλέπε τμήμα Ζ.1), όπως 

θα εγκριθεί από την ιταλική ρυθμιστική αρχή ARERA, και την παρούσα αξία των Δεσμευτικών 

Προσφορών των Συμμετεχόντων για συμβολαιοποίηση δυναμικότητας, η οποία υπολογίζεται ως 

το προεξοφλητικό άθροισμα των αντίστοιχων τιμών αναφοράς και μιας πιθανής υποχρεωτικής 

ελάχιστης προσαύξησης πολλαπλασιασμένης με την ποσότητα της συμβολαιοποιημένης 

επαυξημένης δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 22 του EU NC CAM. 
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Για τον ΔΕΣΦΑ, η ΔΟΒ λαμβάνει υπόψη την παρούσα αξία της εκτιμώμενης αύξησης των 

επιτρεπόμενων εσόδων, πολλαπλασιαζόμενης επί τον συντελεστή f (βλέπε τμήμα Ζ.2), όπως θα 

εγκριθεί από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ΡΑΕ, και την παρούσα αξία των Δεσμευτικών 

Προσφορών των Συμμετεχόντων για συμβολαιοποίηση δυναμικότητας, η οποία υπολογίζεται ως 

το προεξοφλητικό άθροισμα των αντίστοιχων τιμών αναφοράς και μιας πιθανής υποχρεωτικής 

ελάχιστης προσαύξησης πολλαπλασιασμένης με την ποσότητα της συμβολαιοποιημένης 

επαυξημένης δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 22 του EU NC CAM. 

Μετά την διεξαγωγή της ΔΟΒ από κάθε ΔΣΜ:  

A. Ο TAP, η SRG και ο ΔΕΣΦΑ θα επαληθεύουν ο κάθε ένας την ΔΟΒ με το χαμηλότερο 

Επίπεδο Προσφοράς που ικανοποιεί το μέγιστο ποσό Δεσμευτικών Προσφορών σε κάθε 

ΣΔ. Εάν οι ΔΟΒ είναι θετικές για όλους τους ΔΣΜ, η δυναμικότητα κατανέμεται σύμφωνα 

με την κατάταξη προσφοράς.  

B. Εάν η ΔΟΒ είναι αρνητική για έναν από τους ΔΣΜ, οι δεσμευτικές προσφορές 

περιορίζονται και ελέγχεται το αμέσως χαμηλότερο Επίπεδο Προσφοράς κατά το υπό 

εξέταση ΣΔ. Ο περιορισμός Συνδεδεμένων Προσφορών ενδέχεται να επηρεάσει το 

Επίπεδο Προσφοράς που θα ελεγχθεί σε ένα άλλο ΣΔ. 

C. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί συνδυασμός επιπέδων προσφοράς που θα 

παρέχει μη αρνητική ΔΟΒ για τους ΔΣΜ. Η διαδικασία δημοπρασίας σύμφωνα με το 

τμήμα Ε.5 ενδέχεται να εκτελεστεί πριν από την οριστικοποίηση της κατανομής της 

επαυξημένης δυναμικότητας σε δεδομένο Επίπεδο Προσφοράς. 

 Εάν η ΔΟΒ έχει αρνητικό αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα προσφοράς, οι οικείοι ΔΣΜ θα 

ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες Αρχές για το αποτέλεσμα αυτό. Οι δεσμευτικές 

προσφορές που λαμβάνονται από τους Συμμετέχοντες εξακολουθούν να ισχύουν έως 

ότου οι Αρχές ολοκληρώσουν ή άρουν την επαλήθευση που περιγράφεται στο άρθρο 

4.1.8 της FJO. TAP, SRG και ΔΕΣΦΑ θα ενημερώσουν τους Συμμετέχοντες για το τέλος του 

Έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας. 

 

E.7 Σύμβαση Μεταφοράς Αερίου (ΣΜΑ) 

Κάθε επιτυχών Συμμετέχων θα υποχρεούται να συνάπτει ΣΜΑ με τον οικείο ΔΣΜ σύμφωνα με 

το αντίστοιχο εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο, για την κατανεμηθείσα δυναμικότητα, όπως 

αναλύεται κατωτέρω.    

TAP 

Μετά από το μη αρνητικό αποτέλεσμα της ΔΟΒ και την επακόλουθη κατανομή δυναμικότητας, 

ο TAP: 

I. Θα αναθέσει την εκπόνηση μελέτης αρχικού σχεδιασμού (Front-End Engineering and Design 

- FEED), της τεχνικής λύσης του επιλεγμένου επιπέδου προσφοράς.  Η μελέτη θα επιτρέψει 

στον TAP να εκτιμήσει το χρονοδιάγραμμα και το κόστος για τη συγκεκριμένη λύση 
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επέκτασης με μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας. 

II. Θα εκκινήσει τις διαδικασίες απόκτησης των βασικών αδειών για τις εργασίες επέκτασης 

στις σχετικές χώρες υποδοχής. 

III. Θα αναζητήσει χρηματοδότηση για τα έργα επέκτασης 

IV. Συνυπογράψει τη ΣΜΑ στον (στους) Συμμετέχοντα(-ες) που έχει(-ουν) κατανεμηθεί 

δυναμικότητα εντός 30 ημερών από την κατανομή δυναμικότητας. Οι ΣΜΑ θα τεθούν σε 

ισχύ από τη στιγμή που θα εκπληρωθεί ένα σύνολο Προϋποθέσεων που θα ικανοποιούν τον 

TAP ή αλλιώς θα αρθούν από τον TAP, συμπεριλαμβανομένων: 

a. έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις κόστους και χρονοδιαγραμμάτων, σε συνδυασμό με 

την απόκτηση των απαιτούμενων βασικών αδειών,  και 

b. Οι Συμμετέχοντες έχουν υποβάλει αποδεκτή πιστωτική στήριξη, όπως απαιτείται από τη 

ΣΜΑ, εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα Ε.1 

(π.χ. αέριο χωρίς βάρη ή κυρώσεις και μη υπέρβαση των ανώτατων ορίων δυναμικότητας 

για τους κυρίαρχους παίκτες) και δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα αποχώρισης που 

περιγράφεται κατωτέρω, και 

c. Οι πληροφορίες από τα στοιχεία α) και β) ανωτέρω (π.χ κόστη, χρονοδιαγράμματα και 

δεσμεύσεις δυναμικότητας) εξακολουθούν να οδηγούν σε οικονομικά βιώσιμη 

επέκταση. (Εάν οι αναθεωρημένες πληροφορίες θα είχαν οδηγήσει σε αρνητικό 

αποτέλεσμα εάν ήταν διαθέσιμες κατά τον χρόνο της ΔΟΒ, ο TAP θα συζητήσει με τους 

Συμμετέχοντες την επιλογή να παρατείνει τη διάρκεια των κρατήσεων στο πλαίσιο της 

(των) προσφοράς(-ών) τους έως το νωρίτερο που θα συμβεί: i) το τέλος της εξαίρεσης της 

ΤΑΠ και ii) 20 έτη μετά την ΗΕΛΕΔ. 

Εάν οι Προϋποθέσεις δεν εκπληρωθούν, ή υπάρχει παρέκκλιση από αυτές, έως 15 μήνες μετά 

την σύναψη της ΣΜΑ, o TAP θα τερματίσει το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας και θα ακυρώσει 

τις ΣΜΑ. 

Αντιστοίχως, οι Συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από τη ΣΜΑ εάν σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα που προκύπτει από τη μελέτη η ΗΕΛΕΔ λαμβάνει χώρα περισσό-
τερο από 12 μήνες από την ΗΕΛΕΔ που εκτιμήθηκε κατά την έναρξη της Δεσμευτικής Φάσης.13 
 

Εάν οι ΣΜΑ δεν τεθούν σε ισχύ, όπως προβλέπεται στην ενότητα Ε.1, ο TAP θα κατανείμει τα 

πραγματικά έξοδα του για τη Διαδικασία Επαυξημένης Δυναμικότητας έως το σημείο αυτό σε 

κάθε Συμμετέχοντα με ΣΜΑ, κατ’ αναλογία του ποσού της Τραπεζικής Εγγύησης που διαθέτει, 

όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα Ε.1. Η Τραπεζική Εγγύηση θα επιστραφεί μετά την 

εκκαθάριση των πραγματικών δαπανών. 

                                                      
13 Εξυπακούεται ότι στους Συμμετέχοντες θα δοθεί ελάχιστη χρονική περίοδος για να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αποχωρή-

σουν, εάν αυτό ισχύει. 
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SRG 

Σε περίπτωση θετικής ΔΟΒ, ο Συμμετέχων υπόκειται στις δεσμεύσεις που έχουν προκύψει από 

το επιτυχές Επίπεδο Προσφοράς. Η SRG θα συνάψει ΣΜΑ με τον Συμμετέχοντα εντός 30 ημερών 

από την κατανομή της δυναμικότητας.  

Η τελική θετική έκβαση της ΔΟΒ που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του Σχεδίου Επαυξημένης 

Δυναμικότητας θα υπόκειται στην σύναψη, όλων των Συμμετεχόντων με επιτυχείς δεσμεύσεις, 

σχετικών ΣΜΑ. 

Κάθε μία από την (τις) ΣΜΑ θα αρχίσει(ουν) να ισχύει(-ουν) εφόσον μια σειρά Προϋποθέσεων 

εκπληρωθούν για την SRG, συμπεριλαμβανομένων: 

a. έχουν ληφθεί βασικές άδειες, και 

b. οι σχετικές ΣΜΑ μεταξύ του Συμμετέχοντα και όλων των ενδιαφερόμενων ΔΣΜ 

έχουν τεθεί σε ισχύ.  

Εάν οι Προϋποθέσεις δεν εκπληρωθούν, ή υπάρχει παρέκκλιση από αυτές, έως 15 μήνες μετά 

την σύναψη της ΣΜΑ, η SRG θα τερματίσει το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας και θα 

ακυρώσει τις ΣΜΑ. 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης της δέσμευσης στο πλαίσιο της ΣΜΑ σε 20 έτη κατ’ 

ανώτατο όριο, εφόσον απαιτείται όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο Ε.7 IV γ), η 

ΣΜΑ μεταξύ του επιτυχόντα Συμμετέχοντα και της SRG θα τροποποιηθεί αναλόγως. Ως απαίτηση 

στο πλαίσιο της σχετικής ΣΜΑ, ο Συμμετέχων θα υποβάλλει στην SRG, εντός της 

προαναφερθείσας προθεσμίας για την υπογραφή της ΣΜΑ, Τραπεζική Εγγύηση, πληρωτέα σε 

πρώτη απαίτηση, που εκδίδεται από ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ιταλικό υποκατάστημα 

ξένης τράπεζας, ίση προς το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με τον κώδικα διαχείρισης δικτύου 

της SRG (κεφάλαιο 5 παράγραφοι 1.3.4 και 1.3.5). Σε περίπτωση τροποποίησης της ΣΜΑ 

σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω, οι τραπεζικές εγγυήσεις θα πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως. 

Οι τραπεζικές εγγυήσεις εξακολουθούν να ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σχετικής ΣΜΑ, με 

ημερομηνία λήξης στο τέλος του έκτου μήνα μετά το τέλος της σχετικής ΣΜΑ.   

Εάν οι ΣΜΑ δεν τεθούν σε ισχύ, όπως προβλέπεται στην ενότητα Ε.1, η SRG θα κατανείμει το 

πραγματικό κόστος που βαρύνει την SRG για τη Διαδικασία Επαυξημένης Δυναμικότητας έως 

του σημείου αυτού, σε κάθε Συμμετέχοντα με ΣΜΑ, κατ’ αναλογία του ποσού της Τραπεζικής 

Εγγύησης που διαθέτουν, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα Ε.1. Η Τραπεζική 

Εγγύηση θα επιστραφεί μετά την εκκαθάριση των πραγματικών δαπανών. 

Εάν η ΣΜΑ δεν τεθεί σε ισχύ για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ο 

επιτυχών Συμμετέχων υπόκειται στην ποινή που περιγράφεται στην ενότητα Ε.1 ανωτέρω. 

Με την θέση σε ισχύ της ΣΜΑ, ο Συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει στην SRG όλες τις 

ισχύουσες χρεώσεις μεταφοράς με ημερομηνία έναρξης από την ημερομηνία κατά την οποία 
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καθίσταται διαθέσιμη η δυναμικότητα και για όλη τη διάρκεια της ΣΜΑ. 

ΔΕΣΦΑ 

Σε περίπτωση θετικής ΔΟΒ, κάθε Συμμετέχων υπόκειται στις δεσμεύσεις που έχουν προκύψει 

από το επιτυχές Επίπεδο Προσφοράς.  

Η ΔΕΣΦΑ θα συνάψει ΣΜΑ με τον (τους) Συμμετέχοντα(-ες) εντός 30 ημερών από την κατανομή 

της δυναμικότητας. 

Η τελική θετική έκβαση της ΔΟΒ που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του Σχεδίου Επαυξημένης 

Δυναμικότητας θα εξαρτηθεί από την εκτέλεση της ΣΜΑ από όλους τους Συμμετέχοντες με 

επιτυχείς δεσμεύσεις. 

Κάθε μία από την (τις) ΣΜΑ θα αρχίσει(ουν) να ισχύει(-ουν) εφόσον μια σειρά Προϋποθέσεων 

εκπληρωθούν για τον ΔΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένων: 

a. έχουν ληφθεί βασικές άδειες, και 

b. οι σχετικές ΣΜΑ μεταξύ του Συμμετέχοντα και όλων των ενδιαφερόμενων ΔΣΜ 

έχουν τεθεί σε ισχύ.  

Εάν οι Προϋποθέσεις δεν εκπληρωθούν, ή υπάρχει παρέκκλιση από αυτές, έως 15 μήνες μετά 

την σύναψη της ΣΜΑ, ο ΔΕΣΦΑ θα τερματίσει το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας και θα 

ακυρώσει τις ΣΜΑ. 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης της δέσμευσης στο πλαίσιο της ΣΜΑ σε 20 έτη κατ’ 

ανώτατο όριο, εφόσον απαιτείται όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο Ε.7 IV γ), η 

ΣΜΑ μεταξύ του επιτυχόντα Συμμετέχοντα και του ΔΕΣΦΑ θα τροποποιηθεί αναλόγως. 

Ο Συμμετέχων προσκομίζει στον ΔΕΣΦΑ, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας για την 

υλοποίηση της ΣΜΑ, τις απαιτούμενες τραπεζικές εγγυήσεις, πληρωτέες σε πρώτη απαίτηση, οι 

οποίες έχουν εκδοθεί από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που ασκεί νόμιμα δραστηριότητες σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, με την 

επιφύλαξη μη έκφρασης αντιρρήσεων εκ μέρους της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η 

Εγγύηση θα ισούται με την καθαρή παρούσα αξία του 100% της ετήσιας χρέωσης δυναμικότητας 

για όλα τα έτη κατανομής δυναμικότητας, προεξοφλημένη με την τιμή  του τελευταίου 

εγκεκριμένου WACC (ονομαστικό, προ φόρων) στο χρόνο απαίτησης της Εγγύησης (πριν από τη 

διαδικασία έναρξης της κατανομής). Οι τραπεζικές εγγυήσεις μειώνονται κάθε χρόνο κατά ποσό 

ίσο με το πενήντα τοις εκατό των πληρωμών του Συμμετέχοντα κατά το προηγούμενο έτος. Σε 

περίπτωση τροποποίησης της ΣΜΑ σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω, οι 

τραπεζικές εγγυήσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως από τους σχετικούς 

Συμμετέχοντες. Οι τραπεζικές εγγυήσεις εξακολουθούν να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης μεταφοράς, με ημερομηνία λήξης στο τέλος του έκτου μήνα μετά τη λήξη της ΣΜΑ.   

Εάν ένας επιτυχών Συμμετέχων δεν υλοποιήσει τη ΣΜΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόκειται στην 

ποινή που περιγράφεται στην ενότητα Ε.1. 
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Με την θέση σε ισχύ της ΣΜΑ, ο Συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει στον ΔΕΣΦΑ τις 

ισχύουσες χρεώσεις μεταφοράς με ημερομηνία έναρξης από την ημερομηνία κατά την οποία 

καθίσταται διαθέσιμη η δυναμικότητα και για όλη τη διάρκεια της ΣΜΑ. 

Ε.8 Πρόοδος του έργου, μη απόκτηση αδειών, καθυστερήσεις στη διάθεση της μεταφορικής 
ικανότητας 

Η SRG, η TAP και ο ΔΕΣΦΑ θα ενημερώνουν τους Συμμετέχοντες για την πρόοδο του έργου 

επαυξημένης δυναμικότητας. 

Με την υπογραφή της ΣΜΑ, ο Συμμετέχων θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ότι, εάν οι 

εξουσιοδοτήσεις, οι άδειες, τα δικαιώματα χρήσης γης και τυχόν άλλα σχετικά δικαιώματα επί 

της γης που απαιτούνται για τη φάση κατασκευής του έργου, δεν ληφθούν ή δεν ληφθούν 

εγκαίρως, τότε οι χρόνοι εκτέλεσης του έργου επαυξημένης δυναμικότητας θα επιμηκυνθούν 

αντίστοιχα και ότι οι ΔΣΜ δεν φέρουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα σε σχέση με 

τις καθυστερήσεις αυτές. 

Ε.9 Ανωτέρα βία 

Οι όροι Ανωτέρας Βίας των διαφόρων ΔΣΜ καθορίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις των 

συμβατικών κειμένων τους, όπως αναφέρεται κατωτέρω.  

TAP 

Οι διατάξεις περί ανωτέρας βίας θα περιληφθούν στη ΣΜΑ του ΤΑΡ. 

 

SRG 

Όσον αφορά τη “Ανωτέρα βία”, ισχύουν οι όροι που ορίζονται στο κεφάλαιο 19.4 του κώδικα 

δικτύου SRG.  

ΔΕΣΦΑ 

Η “Ανωτέρα βία” για το τμήμα του έργου του ΔΕΣΦΑ ορίζεται στο άρθρο 104 του ελληνικού 

Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (Εφημερίδα της Κυβέρνησης B 788/7.3.2018). 

 

F. Δείκτες IND και RP για την μεθοδολογία σταθερού τιμήματος 

TAP 

Με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο του TAP, το παρόν τμήμα δεν έχει εφαρμογή στον TAP.  

SRG 

Για να είναι συνεπής με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο τιμολόγησης, η SRG προτείνει την 

εφαρμογή κυμαινόμενων τιμών που απορρέουν από τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής 

αναφοράς και στην επαυξημένη δυναμικότητα. Συνεπώς, η SRG δεν εξετάζει το ενδεχόμενο 

υιοθέτησης μιας προσέγγισης σταθερής τιμής και, ως εκ τούτου, τα στοιχεία IND και RP που 

προβλέπονται στον κανονισμό 2017/460 δεν είναι σχετικά. 
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ΔΕΣΦΑ 

Για να είναι συνεπής με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τα τιμολόγια, ο ΔΕΣΦΑ προτείνει την 

εφαρμογή κυμαινόμενων τιμών που απορρέουν από τη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής 

αναφοράς και στην επαυξημένη δυναμικότητα. Συνεπώς, ο ΔΕΣΦΑ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο 

υιοθέτησης μιας προσέγγισης σταθερής τιμής και, κατά συνέπεια, τα στοιχεία IND και RP που 

προβλέπονται στον κανονισμό 2017/460 δεν είναι σχετικά. 

 

G. Επίπεδο δεσμεύσεων χρηστών (συντελεστής F) 

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει την προκαταρκτική πρόταση των ΔΣΜ για το επίπεδο των 

δεσμεύσεων χρηστών (παράγοντας f) που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτέλεση της 

οικονομικής δοκιμής (ΔΟΒ) που προβλέπεται στα άρθρα 22 και 24 του Κανονισμού.  

TAP 

Με βάση το ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο TAP, το παρόν τμήμα δεν έχει εφαρμογή στον TAP. 

SRG και ΔΕΣΦΑ 

Η SRG και ο ΔΕΣΦΑ θα υποβάλουν την τελική πρόταση τους σχετικά με το επίπεδο του 
συντελεστή ή των συντελεστών f στο τέλος της παρούσας φάσης σχεδιασμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Κανονισμού. 

Οι συντελεστές f που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της οικονομικής δοκιμής θα 

καθοριστούν τελικά από τις ιταλικές και ελληνικές Αρχές σύμφωνα με το άρθρο 28 του 

Κανονισμού.  

 

G.1 Παράμετρος οικονομικής δοκιμής για την SRG 

Το προκαταρκτικό επίπεδο των υποχρεώσεων των χρηστών (f-factor) που προτείνεται για την 

οικονομική δοκιμή στην ιταλική πλευρά, είναι 0,8 και θα αναθεωρηθεί με βάση το έργο που θα 

προσδιοριστεί σύμφωνα με το τμήμα Α.2. 

G.2 Παράμετρος οικονομικής δοκιμής για τον ΔΕΣΦΑ 

Το προκαταρκτικό επίπεδο των υποχρεώσεων των χρηστών (f-factor) που προτείνεται για την 

οικονομική δοκιμή στην ελληνική πλευρά είναι 1,0. 

 

H. Συμπληρωματικές ενδείξεις ζήτησης  

Μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δεν έχουν ληφθεί περαιτέρω ενδείξεις 

ζήτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας της μη δεσμευτικής φάσης για επαυξημένη δυναμικότητα. 
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I. Μείωση της χρήσης άλλων μη αποσβεσμένων υποδομών αερίου 

Επιπτώσεις για τον TAP 

Το Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας αφορά 5 Σημεία Διασύνδεσης του TAP. Εάν υλοποιηθεί το 

Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας, θα αυξηθεί η τεχνική ικανότητα του TAP, με αποτέλεσμα 

περαιτέρω χρήση του αγωγού. Επομένως, το παρόν τμήμα δεν αφορά του TAP. 

Συνέπειες για το ιταλικό Σύστημα Μεταφοράς 

Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά πόσον το Έργο Επαυξημένης Δυναμι-

κότητας θα μπορούσε να οδηγήσει μια μόνιμη, σημαντική μείωση στη χρήση άλλων υποδομών 

φυσικού αερίου (υφιστάμενων ή/και προγραμματισμένων) στην Ιταλία ή σε παρακείμενα συ-

στήματα εισόδου-εξόδου, καθώς αυτό θα μπορούσε επίσης να εξαρτηθεί από τις στρατηγικές 

εφοδιασμού και τα εμπορικά χαρτοφυλάκια των χρηστών. 

 

Επιπτώσεις για το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ είναι ένα από τα νεότερα συστήματα 

μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η εμπορική λειτουργία του ΔΕΣΦΑ άρχισε τον 

Νοέμβριο του 1996. Μέρος της υπάρχουσας υποδομής αερίου λειτουργεί λιγότερο από 12 

χρόνια. Επιπλέον, ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα λειτουργεί περίπου 20 χρόνια. Τον 

Οκτώβριο του 2007, ο ΔΕΣΦΑ ολοκλήρωσε την 1η αναβάθμιση της εγκατάστασης ΥΦΑ και τον 

Δεκέμβριο του 2018 την 2η αναβάθμιση αυτής. Από τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι οι ελληνικές 

υποδομές φυσικού αερίου δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως μέχρι σήμερα. Ορισμένες σημαντικές 

δαπάνες, όπως αυτές για τη 2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, είναι 

πολύ πρόσφατες, επομένως μόνο ένα πολύ μικρό μέρος τους έχει ήδη αποσβεστεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξεταζόμενες εισροές από το σημείο εισόδου Νέα Μεσημβρία θα 

μειώσουν αντίστοιχα τις ροές από τα υφιστάμενα σημεία εισόδου και ότι το μεγαλύτερο μέρος 

αυτών των ροών θα κατευθυνθεί στα ελληνικά σημεία εξόδου (δεν αναμένεται να κατευθυνθεί 

προς γειτονικές χώρες), είναι σαφές ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι εισροές, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η μείωση της χρήσης των μη αποσβεσμένων υποδομών αερίου. 
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Παράρτημα I - Ειδικές διατάξεις TAP 

Το παρόν παράρτημα προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους μια καλύτερη εικόνα για το ρυθμιστικό πλαίσιο του TAP. Για περισσότερες 

πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στην Τελική Κοινή Γνώμη (FJO) των Αρχών14 και στον 

κανονισμό τιμολόγησης του TAP15. 

K. Ρυθμιστικό πλαίσιο TAP 

Η εξαίρεση από τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, που χορηγείται στον TAP 

από τις Αρχές, εφαρμόζεται στην Δυναμικότητα Επέκτασης του TAP που προσφέρεται σύμφωνα με το 

παρόν κείμενο. Η επαυξημένη δυναμικότητα του TAP είναι ελεύθερη σε πρόσβαση τρίτων (π.χ. στους 

κανόνες που ορίζονται από τον EU NC CAM) στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την FJO 

(σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 της FJO) και το σχετικό ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο του ΤΑΡ.    

Ποσοστό 10% της δυναμικότητας επέκτασης που θα δημιουργηθεί, θα παρακρατηθεί και θα διατεθεί ως 

βραχυπρόθεσμη αδιάλειπτη δυναμικότητα κατά την κυρίαρχη κατεύθυνση σύμφωνα με την παράγραφο 

4.1.10 της FJO.   

 

Κ.1 Βασικές έννοιες του κανονισμού τιμολόγησης του TAP 

Η ενότητα 3.3.1 του κανονισμού τιμολόγησης του TAP καθορίζει την ΔΟΒ που θα πραγματοποιήσει ο TAP 

για να αποφασίσει για την επαυξημένη δυναμικότητα. Η μεθοδολογία για την ΔΟΒ είναι η ακόλουθη:  

a) Οι εκτιμήσεις κόστους 16  υπολογίζονται για κάθε Επίπεδο Προσφοράς του έργου επαυξημένης 

δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο, τις λειτουργικές δαπάνες και το κεφάλαιο κίνησης. 

b) Το πρόσθετο έσοδο υπολογίζεται ως το άθροισμα των γινομένων της ισχύουσας χρέωσης του ΤΑΡ 

(πριν από την επέκταση) και των αιτήσεων δυναμικότητας που υποβάλλονται στη Δεσμευτική Φάση, 

για όλα τα έτη κατά τη διάρκεια των οποίων προσφέρονται προϊόντα δυναμικότητας.17 

c) Η καθαρή παρούσα αξία (NPV) των εκτιμήσεων κόστους και των πρόσθετων εσόδων (στοιχεία α) και 

β) ανωτέρω) υπολογίζεται με την εφαρμογή της τιμής για τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (IRR) του 

TAP ως επιτόκιου αναγωγής. 

Μετά την ΔΟΒ, γίνεται επανυπολογισμός των Αναμενόμενων Εσόδων του TAP και των τιμολογίων που θα 

εφαρμοστούν από την αρχή της Περιόδου Ανάκτησης Επέκτασης, εφαρμόζοντας ως οριακή συνθήκη το 

γεγονός ότι τα τιμολόγια του TAP δεν θα αυξηθούν από τα επίπεδα προ της επέκτασης18. Συνεπώς, μια 

ΔΟΒ με μηδενική ΚΠΑ συνεπάγεται ότι η μοναδιαία χρέωση δεν μεταβάλλεται σε σύγκριση με την 

κατάσταση πριν από τη διαδικασία επαύξησης δυναμικότητας. Μια ΔΟΒ με θετική ΚΠΑ οδηγεί σε μείωση 

                                                      
14 https://www.tap-ag.com/assets/07.reference_documents/english/Market%20Test/Final%20Joint%20Opinion.pdf 
15 https://www.tap-ag.com/assets/07.reference_documents/english/Market%20Test/TAP%20Tariff%20Code-.pdf, εγκρίθηκε το 

Νοέμβριο του 2013 από την ιταλική, ελληνική και αλβανική Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Μεταγενέστερη τροποποίηση εγκρίθηκε 

τον Ιούλιο του 2018 
16 Σημείο 3.3.1 στοιχείο c) του κανονισμού τιμολόγησης του TAP 
17 Σημείο 3.3.1 στοιχείο b) του κανονισμού τιμολόγησης του TAP 
18 Σημείο 3.3.3 στοιχείο b) του κανονισμού τιμολόγησης του TAP 

https://www.tap-ag.com/assets/07.reference_documents/english/Market%20Test/Final%20Joint%20Opinion.pdf
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των τιμολογίων του TAP19.  Στην περίπτωση αρνητικής ΔΟΒ, ο κανονισμός τιμολόγησης προβλέπει την 

διερεύνηση εναλλακτικών (τεχνικών) λύσεων που ικανοποιούν μόνο μέρος της ζήτησης.  Αυτή η απαίτηση 

του κανονισμού τιμολόγησης του TAP έχει υλοποιηθεί στην ενότητα E.6, όπου οι ΔΣΜ εξετάζουν ένα 

χαμηλότερο Επίπεδο Προσφοράς σε περίπτωση αρνητικής ΔΟΒ.   

Εάν εξακολουθούν να υπολογίζονται αρνητικές τιμές ΚΠΑ, ακόμη και σε περιπτώσεις εναλλακτικών 

λύσεων όπως ανωτέρω, τότε η ΔΟΒ θεωρείται ότι απέτυχε20.  Η απαίτηση αυτή περιγράφεται επίσης στην 

ενότητα Ε.6. 

Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές μεταξύ της ΔΟΒ του TAP και της ΔΟΒ του άρθρου 22 του EU NC CAM.   

 Στον EU NC CAM τα πρόσθετα έσοδα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη μια ενδεχόμενη 

προσαύξηση δημοπρασίας και μια ενδεχόμενη Υποχρεωτική Ελάχιστη Προσαύξηση. Οι δεσμεύσεις 

συνήθως περιλαμβάνουν την βούληση των ενδιαφερόμενων μερών να πληρώσουν (willingness to 

pay - WTP) για την αύξηση δυναμικότητας.  Η βούληση για πληρωμή εκφράζεται μέσω δημοπρασιών 

επαυξημένης δυναμικότητας (συμπεριλαμβανομένων των τυπικών δημοπρασιών αυξανόμενου 

τιμήματος του άρθρου 17). Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του TAP. Στη διαδικασία επαύξησης του 

TAP, οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές που εκφράζουν την βούληση να 

δεσμεύσουν ένα ορισμένο ποσό δυναμικότητας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προκύπτουσες 

μοναδιαίες τιμές θα είναι τα ίδιες για όλους τους Συμμετέχοντες στους οποίους κατανέμεται 

δυναμικότητα (καθώς επίσης και για τους σημερινούς χρήστες του TAP). Η κατανομή σε περίπτωση 

συμφόρησης πραγματοποιείται μέσω της κατάταξης των προσφορών με βάση το λόγο της ΚΠΑ της 

αίτησης δυναμικότητας, προς την αιτούμενη ετήσια δυναμικότητα21. Αυτός είναι ο πυρήνας του 

επιχειρηματικού μοντέλου του TAP. Δημοπρασίες στην περίπτωση του TAP προβλέπονται μόνο σε 

πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις συμφόρησης (Ισοδύναμες προσφορές, τμήμα E.5).   

 Ο EU NC CAM επιτρέπει την κοινωνικοποίηση μέρους του κόστους επέκτασης στους λοιπούς χρήστες 

ενός συστήματος μεταφοράς (αυτό γίνεται μέσω του συντελεστή f του άρθρου 22 του EU NC CAM).  

Για τον TAP, ο κίνδυνος επέκτασης βαρύνει αποκλειστικά τον TAP. 

 

Κ.2 Μεθοδολογία τιμολόγησης στον TAP 

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κύρια στοιχεία του κανονισμού τιμολόγησης. Οι 

ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στον κανονισμό τιμολόγησης του TAP για την πλήρη 

περιγραφή. 

Το τιμολόγιο του TAP εκφράζεται σε Ευρώ/kWh/ημέρα αερίου/έτος αερίου. Η ανάλυση μεταξύ 

των Αναμενόμενων Εσόδων στο σημείο εισόδου του Κήποι και των Αναμενόμενων Εσόδων σε 

όλα τα σημεία εξόδου είναι 50/50. Το επίπεδο τιμολόγησης ενός σημείου εξόδου εξαρτάται από 

την απόσταση κάθε ΣΔ από το σημείο εισόδου του TAP στους Κήπους.   

                                                      
19 Η μείωση αφορά τα τρέχοντα επίπεδα τιμολόγησης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κλιμάκωση των Αναμενόμενων Εσόδων του 

TAP λόγω του πληθωρισμού σύμφωνα με τη ρήτρα 2.1 του κώδικα τιμολόγησης του TAP. 
20 Σημείο 3.3.1 στοιχείο d) του δασμολογικού κώδικα TAP 
21 Σημείο 3.3.1 στοιχεία c) και ε) του δασμολογικού κώδικα TAP. 
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Τα Αναμενόμενα Έσοδα του TAP επικαιροποιούνται ετησίως από το 2016, σύμφωνα με τον τύπο 

της διάταξης 2.1 του κανονισμού τιμολόγησης του TAP, για να εξασφαλιστεί η κλιμάκωση των 

τιμολογίων στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.  Η κλιμάκωση είναι συνάρτηση του ΕΔΤΚ22 

της ζώνης του ευρώ και των αντίστοιχων δεικτών πληθωρισμού της Ελλάδας, της Ιταλίας και της 

Αλβανίας. Τα τιμολόγια για την επαυξημένη δυναμικότητα καθορίζονται σύμφωνα με ένα 

μοντέλο (“Μοντέλο Τιμολόγησης”) που ανέπτυξε ο TAP, το οποίο βασίζεται σε μια μεθοδολογία 

ανηγμένων ταμειακών ροών που υπολογίζει τα Αναμενόμενα Έσοδα του TAP. Η μεθοδολογία 

επανυπολογισμό των Αναμενόμενων Εσόδων και των τιμολογίων κατά την επέκταση 

καθορίζεται στη διάταξη 3.3.3 του Κώδικα Τιμολόγησης του TAP. 

Εν συντομία, μια βασική διάταξη είναι ότι οι μοναδιαίες τιμές  δεν θα αυξηθούν ως συνέπεια 

μιας επέκτασης δυναμικότητας. Σε περίπτωση δεσμεύσεων δυναμικότητας που συνδέονται με  

επέκταση δυναμικότητας που έχει ημερομηνία λήξης πριν από τη λήξη της Απαλλαγής (από την 

πρόσβαση τρίτων), αυτό σημαίνει ότι τα Αναμενόμενα Έσοδα θα αναδιαμορφωθούν για να 

εξασφαλιστεί ότι μοναδιαίες τιμές δεν θα αυξηθούν όταν αναμένονται μακροχρόνιες 

δεσμεύσεις δυναμικότητας (FFLT). Επιπλέον, αυτό σημαίνει ότι ο TAP διατρέχει τον κίνδυνο να 

επωμιστεί ένα αυξημένο κόστους, πέραν εκείνου που οδήγησε σε μια θετική ΔΟΒ, δεδομένου 

ότι οι αυξήσεις του κόστους δεν μπορούν να αντικατοπτρίζονται στο τιμολόγιο. 

 

 

 

 

                                                      
22 “Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή”(Harmonised Indices of Consumer Prices) όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/792 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016 
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I. Παράρτημα II - Ορισμοί και συντμήσεις 

Το παρόν παράρτημα περιέχει ορισμούς και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν 

κείμενο. 

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και μπορεί να εμπλουτισθεί μετά την κοινή δημόσια 

διαβούλευση.   

Το τμήμα αυτό αποτελείται από δύο μέρη:   

 Το πρώτο μέρος (I1) παραθέτει τους βασικούς ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε αυτό 

το κείμενο. 

 Το δεύτερο μέρος (I2) περιλαμβάνει έναν κατάλογο των βασικών συντομογραφιών που 

χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο. 

 

I.1 Κατάλογος βασικών ορισμών που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο. 

 

1. Εναλλακτικός μηχανισμός κατανομής: όπως ορίζεται στο άρθρο 30 EU NC CAM. 

2. Ετήσιες Αιτήσεις: είναι οι προσφορές δυναμικότητας για μεμονωμένα έτη, επίσης για περίοδο 

μικρότερη των 5 συνεχόμενων ετών. 

3. Αρχές: οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές ενέργειας της Ιταλίας (ARERA), της Ελλάδας (RAE) και της 

Αλβανίας (ERE). 

4. Δεσμευτική Προσφορά: προσφορά που υποβάλλεται από ενδιαφερόμενο μέρος κατά τη διάρκεια 

της Δεσμευτικής Φάση. 

5. Φάση Δεσμευτικών Προσφορών: είναι η τελική φάση της διαδικασίας επαυξημένης δυναμικότητας, 

κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές στον TAP, 

την SRG και τον ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με το τμήμα Ε και κατά τη διάρκεια της οποίας ο TAP, η SRG και ο 

ΔΕΣΦΑ θα εκτελέσουν τη Δοκιμή Οικονομικής Βιωσιμότητας και θα προχωρήσουν στην κατανομή 

δυναμικότητας. 

6. Δεσμευτική Φάση: η φάση της διαδικασίας επαυξημένης δυναμικότητας, η οποία αποτελείται από 

τη Φάση Πληροφόρησης και τη Δεσμευτική Φάση Υποβολής Προσφορών.  

7. Αιτών κατά την Δεσμευτική Φάση (Αιτών): το ενδιαφερόμενο μέρος που εγγράφεται στη Δεσμευτική 

Φάση σύμφωνα με το τμήμα Ε.1. 

8. Έντυπο Καταχώρισης κατά την Δεσμευτική Φάση (Έντυπο Καταχώρισης): το έντυπο που 

επισυνάπτεται στη Ανακοίνωση Δεσμευτικής Φάσης, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν οι Αιτούντες 

για την εγγραφή τους στη δεσμευτική φάση, με την οποία οι Συμμετέχοντες δηλώνουν αποδοχή των 

όρων που θέτουν οι ΔΣΜ. 

9. Ανακοίνωση Δεσμευτικής φάσης (Ανακοίνωση): η ανακοίνωση που πρόκειται να εκδοθεί από τους 

TAP, SRG και ΔΕΣΦΑ για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την έναρξη της 

Δεσμευτικής Φάσης του έργου επαυξημένης δυναμικότητας. 
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10. Συμμετέχων Δεσμευτικής Φάσης (Συμμετέχων): ο Αιτών που προκρίθηκε από τους οικείους ΔΣΜ 

σύμφωνα με την ενότητα Ε.1. 

11. Εγγύηση Δεσμευτικής Φάσης (Εγγύηση ή Τραπεζική Εγγύηση): η έγκυρη και εκτελεστή εγγύηση, η 

μορφή της οποίας επισυνάπτεται στην Ανακοίνωση, η οποία εκδίδεται υπέρ ενός Συμμετέχοντα για 

την υποβολή έγκυρης και πλήρους Δεσμευτικής Προσφοράς, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ε.1. 

12. Παράθυρο Υποβολής Προσφοράς: η περίοδος κατά την οποία οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβά-

λουν μια Δεσμευτική Προσφορά. 

13. Έντυπο Ανώτατου Ορίου Δυναμικότητας: το έντυπο που πρέπει να παρέχεται με την Ανακοίνωση 

Δεσμευτικής Φάσης στους Αιτούντες για να δηλώνουν συμμόρφωση προς τα μέτρα υπέρ του 

ανταγωνισμού για την ιταλική, ελληνική και αλβανική αγορά, όπως ορίζεται στα σημεία 3, 6 και 9 της 

παραγράφου 4.7 της FJO. 

14. Προϋποθέσεις: νοούνται τα γεγονότα ή οι ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν (ή να αρθούν) 

πριν από την έναρξη ισχύος της ή των ΣΜΑ σύμφωνα με τους όρους τους, όπως απαιτείται από κάθε 

ΔΣΜ στο τμήμα Ε.7 του παρόντος. 

15. Αίτηση Σύνδεσης σημαίνει δεσμευτικό ή/και μη δεσμευτικό αίτημα προς τον TAP από 

ενδιαφερόμενο μέρος για την κατασκευή νέου σημείου εισόδου ή/και εξόδου στην Αλβανία ή την 

Ελλάδα και/ή για την αύξηση της τεχνικής ικανότητας ήδη υπάρχοντος σημείου εισόδου ή/και εξόδου 

στην Αλβανία, σύμφωνα με τα τμήματα 4.7.5 και 4.7.8 του FJO. 

16. Φάση Συντονισμένου Σχεδιασμού: νοείται η φάση σχεδιασμού [που ορίζεται στο άρθρο 27 του EU 

NC CAM]. 

17. Έκθεση Αξιολόγησης της Ζήτησης - ΕΑΖ (ή DAR - Demand Assessment Report) είναι η έκθεση που 

δημοσιεύθηκε από κοινού από τους TAP, SRG και ΔΕΣΦΑ στις 21 Οκτωβρίου 2019 [ορίζεται στο άρθρο 

26 της EU NC CAM].  Η ΕΑΖ συνοψίζει τα αποτελέσματα των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης που 

ελήφθησαν κατά την περίοδο των 8 εβδομάδων από την 1η Ιουλίου 2019. 

18. Δοκιμή Οικονομικής Βιωσιμότητας – ΔΟΒ (ή EVT - Economic Viability Test) νοείται δοκιμή που 

εφαρμόζεται για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου επαυξημένης 

δυναμικότητας 

19. Δυναμικότητα Επέκτασης σημαίνει δυναμικότητα στο σύστημα μεταφοράς του TAP που διατίθεται 

επιπλέον της αρχικής δυναμικότητα, έως και 10 BCMA. 

20. Έργο Επέκτασης: νοείται ένα έργο για την επέκταση της χωρητικότητας του TAP στα υφιστάμενα 

σημεία εισόδου ή/και εξόδου του TAP ή για τη δημιουργία νέων σημείων εισόδου ή/και εξόδου στο 

σύστημα μεταφοράς του TAP, σύμφωνα με την FJO, τον CAM NC και τον κανονισμό τιμολόγησης του 

TAP. 

21. Περίοδος Ανάκτησης Επέκτασης: η περίοδος που αρχίζει την ημέρα κατά την οποία η σχετική 

επέκταση (όσον αφορά οποιαδήποτε επέκταση) καθίσταται για πρώτη φορά εμπορικά επιχειρησιακή 

και λήγει το νωρίτερο: α) την ημέρα κατά την οποία λήγουν οι συμφωνίες μεταφοράς αερίου και 

αφορούν στην Επέκταση Δυναμικότητας και, εάν οι εν λόγω συμφωνίες μεταφοράς αερίου λήγουν 

σε διαφορετικές ημέρες, την ημέρα λήξης εκείνης η οποία λήγει τελευταία και β) της ημέρα που λήγει 

25 έτη μετά την πρώτη ημέρα αυτής της περιόδου αυτής [όπως ορίζεται στον κανονισμό τιμολόγησης 

του TAP]. 
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22. Ισοδύναμες Οριακές Προσφορές: οι προσφορές που έχουν τον ίδιο λόγο ΚΠΑ των πρόσθετων 

εσόδων από κάθε δεσμευτικό αίτημα ανά μονάδα ετήσιας αιτούμενης δυναμικότητας και η 

διαθέσιμη δυναμικότητα στο εν λόγω Επίπεδο Προσφοράς δεν επαρκεί για την κάλυψη της 

αιτούμενης δυναμικότητας. 

23. Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας Επέκτασης Δυναμικότητας – ΗΕΛΕΔ (ή E-COD - Expansion 

Commercial Operation Date): η ημερομηνία επέκτασης της δυναμικότητας που πραγματοποιείται 

μετά από μη αρνητική (μηδενική ή θετική) EVT.  

24. Τελική Κοινή Γνώμη (FJO-Final Joint Opinion): η τελική κοινή γνώμη της ιταλικής, αλβανικής και 

ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά με την αίτηση εξαίρεσης του TAP AG, που εκδόθηκε 

στις 6 Ιουνίου 2013.  

25. Μακροχρόνια Αδιάλειπτη Δυναμικότητα κατά την Κυρίαρχη Κατεύθυνση σημαίνει  προϊόντα 

Μεταφορικής Ικανότητας προς δέσμευση σε ένα  ή περισσότερα Σημεία Διασύνδεσης για την 

μεταφοράς φυσικού αερίου κατά την κυρίαρχη κατεύθυνση, και τα οποία δεν επιτρέπεται να 

διακόψει ο Διαχειριστής εκτός από λόγους προγραμματισμένης συντήρησης, περιορισμού 

δυναμικότητας ή ανωτέρας βίας.  

26. Κατευθυντήριες Γραμμές: οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δοκιμή αγοράς (Market Test) του 2019 

για τον αγωγό Trans Adriatic Pipeline, που εγκρίθηκαν από τις Αρχές το 2019. Οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο TAP θα πραγματοποιήσει τη δοκιμή αγοράς που ξεκίνησε 

το 2019, με σκοπό να προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Δυναμικότητα Επέκτασης έως τη 

συνολική Δυναμικότητα του αγωγού, σύμφωνα με το σημείο 4.1.7 της FJO, και να ικανοποιήσει τα 

αιτήματα σύνδεσης23.  

27. Διαδικασία Επαυξημένης Δυναμικότητας: η τρέχουσα διαδικασία για την αξιολόγηση της ζήτησης 

της αγοράς για επαυξημένη δυναμικότητα κατά μήκος της διαδρομής του TAP, 

συμπεριλαμβανομένων των σημείων διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία και Melendugno με τον ΔΕΣΦΑ 

και την SRG αντίστοιχα [σύμφωνα με τον EU NC CAM].  

28. Έργο Επαυξημένης Δυναμικότητας: το έργο που περιγράφεται στο παρόν κείμενο και αποσκοπεί 

στην αύξηση της τεχνικής δυναμικότητας σε 5 Σημεία Διασύνδεσης κατά μήκος της διαδρομής του 

TAP [άρθρο 3 παρ. 11 του EU NC CAM]. Αυτό το έργο αφορά στην αύξηση της τεχνικής δυναμικότητας 

στα πέντε Σημεία Διασύνδεσης Κήποι, Νέα Μεσημβρία, Κορυτσάς, Fier και Melendugno σε συνέχεια 

της αξιολόγησης ζήτησης του 2019 από τον TAP, την SRG και τον ΔΕΣΦΑ. 

29. Φάση Πληροφόρησης: το πρώτο μέρος της Δεσμευτικής Φάσης. 

30. Σημεία Διασύνδεσης: τα 5 σημεία διασύνδεσης κατά μήκος της διαδρομής του TAP [αναφ. στο άρθρο 

2 EU NC CAM]. 

31. Συνδεδεμένη Προσφορά: η προσφορά στην οποία ο Συμμετέχων έχει δηλώσει ότι το δεσμευτικό του 

αίτημα για το σημείο εισόδου TAP Κήποι υπόκειται σε κατανομή δυναμικότητας ίδιου ύψους και 

διάρκειας σε δεύτερο Σημείο Διασύνδεσης (σημείο εξόδου) [αναφ. άρθρο 30 παρ. 3α του EU NC 

CAM]. 

32. Οριακή Προσφορά: προσφορά στην οποία η δυναμικότητα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τους 

                                                      
23 Προς αποφυγή παρερμηνειών, οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη δοκιμή αγοράς (Market Test) του αγωγού Trans 

Adriatic Pipeline του 2019 διαφέρουν από τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την πρώτη δοκιμή αγοράς (Market Test) του TAP, που 

εγκρίθηκαν από κοινού από τις Αρχές τον Απρίλιο του 2012, όπως αναφέρεται στο FJO. 
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σχετικούς ΔΣΜ για ένα Επίπεδο Προσφοράς. Η προσφορά αυτή είναι η προσφορά με την αμέσως 

χαμηλότερη αναλογία  NPV/δυναμικότητα μετά από όλες τις άλλες προσφορές όπου η αιτούμενη 

δυναμικότητα έχει κατανεμηθεί πλήρως. 

33. Υποχρεωτική Ελάχιστη Προσαύξηση: το πρόσθετο ποσό που προστίθεται στην Τιμή Αναφοράς που 

εφαρμόζουν οι SRG και ΔΕΣΦΑ ώστε να εξασφαλιστεί μια μη αρνητική (μηδενική ή θετική) ΔΟΒ 

[άρθρο 33 του EU NC TAR].  

34. Επίπεδο Προσφοράς: σημαίνει το αντίστοιχο επίπεδο επαυξημένης δυναμικότητας που 

προσφέρεται για καθένα από τα ετήσια τυποποιημένα προϊόντα δυναμικότητας σε Σημείο 

Διασύνδεσης για κάθε τεχνική λύση επαυξημένης δυναμικότητας. 

35. Τέλος Συμμετοχής: το τέλος που καταβάλλεται από τους Αιτούντες που εγγράφονται στη Δεσμευτική 

Φάση. 

36. Οριακή τιμή: ισούται με το άθροισμα των τιμών αναφοράς που καθορίζονται από τους TAP 

(τιμολόγιο TAP), SRG και ΔΕΣΦΑ [αναφ. στον EU NC TAR]. 

37. Τιμή αναφοράς:  η τιμή ενός προϊόντος αδιάλειπτης δυναμικότητας διάρκειας ενός έτους σε ένα 

Σημείο Διασύνδεσης. 

38. Κριτήρια Πιστωτικής Στήριξης του TAP: σημαίνει τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον TAP, όπως 

ορίζονται στη ΣΜΑ (θα είναι διαθέσιμες με τη γνωστοποίηση της Φάσης Δέσμευσης). 

39. Αναμενόμενα Έσοδα TAP: η ετήσια ροή εσόδων, που απαιτείται για την επίτευξη του IRR του TAP 

έως το τέλος της Περιόδου Ανάκτησης, όπως μπορεί να υπολογιστεί εκ νέου λόγω της Επέκτασης 

σύμφωνα με την διάταξη 3.3.3 του κανονισμού τιμολόγησης του TAP [που ορίζεται στον κώδικα 

τιμολόγησης TAP]. 

40. ΔΣΜ: νοούνται οι TAP και SRG για το ΣΔ Melendugno, TAP και ΔΕΣΦΑ για το ΣΔ Νέας Μεσημβρίας και 

TAP τα ΣΔ Κήπων, Κορυτσάς και Fier. 

 

I.2 Κατάλογος βασικών συντομογραφιών (στο ελληνικό ή το αγγλικό κείμενο) 

 

AAM 

BCMA 

Εναλλακτικός μηχανισμός κατανομής (Alternative Allocation Mechanism) 

Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου κατ’ έτος (Billion cubic metres of natural gas 
per annum) 

CRF Εμπορικά αντίστροφη ροή (Commercial Reverse Flow) 

ΕΑΖ ή DAR Έκθεση Αξιολόγησης Ζήτησης (Demand Assessment Report) 

ΗΕΛΕΔ ή E-COD Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας Επέκτασης Δυναμικότητας (Expansion Commercial 
Operation Date) 

ΔΟΒ ή EVT Δοκιμή Οικονομικής Βιωσιμότητας (Economic Viability Test) όπως ορίζεται στον κωδικό τι-
μολόγησης TAP και στο τμήμα E.7 του παρόντος εγγράφου 
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EU NC CAM Κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα 
δικτύου για τους μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αε-
ρίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 

EU NC TAR Κανονισμός (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα 
δικτύου για εναρμονισμένες δομές τιμολογίων μεταφοράς αερίου 

FEED Μελέτη Αρχικού Σχεδιασμού (Front End Engineering and Design) 

FJO Τελική Κοινή Γνώμη των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Αλ-
βανίας της 6ης Ιουνίου 2013. 

ΜΑΔΚΚ ή FFLT Μακροχρόνια Αδιάλειπτη Δυναμικότητα κατά την Κυρίαρχη Κατεύθυνση (Forward Firm 
Long-Term Capacity)  

ΑΘΔ ή GCV Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (Gross Calorific Value) 

ΣΜΑ ή GTA Σύμβαση Μεταφοράς Αερίου (Gas Transportation Agreement) 

ΣΔ ή IP Σημείο Διασύνδεσης (Interconnection Point) 

ΚΠΑ ή NPV Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value)  

SRG Snam Rete Gas 

TAP Trans Adriatic Pipeline 

WTP Βούληση για πληρωμή (Willingness to Pay) 

  

 

 

 

 

 


