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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 755
Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2020-2029.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 24.4.2020).
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως
ισχύει (εφεξής ο «Νόμος») και ιδίως τα άρθρα 14, 63Θ,
68 και 69 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου
2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας
2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211, 14.8.2009).
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2009/715 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και την κατάργηση της
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1775/2005 (ΕΕ L 211, 14.8.2009).
5. Τις διατάξεις της Δ1/Α/5346/22.3.2010 απόφασης
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 379) (εφεξής ο
«Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
1096/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2227/4.10.2011), 526/2013 (ΦΕΚ
Β΄ 3131/9.12.2013) και 239/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1549/5.5.2017)
και 123/2018 (ΦΕΚ Β΄ 788/7.3.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ,
ιδίως το άρθρο 92 αυτής.
6. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής ο «Κανονισμός Τιμολόγησης»), ο οποίος
εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 594/2012 απόφαση της ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β΄ 2093/5.7.2012) και τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 339/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3181/4.10.2016), 349/2016 (ΦΕΚ
Β΄ 3235/7.10.2016), 871/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3720/20.10.2017),
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644/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3000/25.07.2018) και 539/2019 (ΦΕΚ
Β΄ 2601/28.6.2019) αποφάσεις της ΡΑΕ.
7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα
δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των
τιμολογίων μεταφοράς αερίου (ΕΕ L 72, 17.3.2017).
8. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Γ/1588/2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 60) με θέμα «Έγκριση του καταλόγου των προγραμματισμένων επεκτάσεων και
ενισχύσεων του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 313/27.12.2005)».
9. Την υπ’ αριθμ. 7/2011 Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα
«Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ για την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014».
10. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/12721 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
Β΄1399/16.9.2011) με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος
Ανάπτυξης 2010- 2014».
11. Την υπ΄ αριθμ. 525/31.10.2013 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 20132022» (ΦΕΚ Β΄ 3003/26.11.2013).
12. Την υπ’ αριθμ. 681/20.11.2014 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 20142023» (ΦΕΚ Β΄ 3310/10.12.2014).
13. Την υπ’ αριθμ. 458/27.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 20152024» (ΦΕΚ Β΄ 2753/18.12.2015).
14. Την υπ’ αριθμ. 64/27.1.2017 απόφαση της ΡΑΕ με
θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 20162025» (ΦΕΚ Β΄ 436/15.2.2017).
15. Την υπ΄ αριθμ. 1086/2.11.2018 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026».
16. Την υπ’ αριθμ. 236/21.2.2019 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2017-2026» (ΦΕΚ Β΄ 1089/2.4.2019).
17. Την «Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029» όπως
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του του Διαχειριστή,
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (εφεξής ο «ΔΕΣΦΑ»).
18. Το «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029» όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από
το ΔΕΣΦΑ, στην ιστοσελίδα του, κατά το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2019 έως τις 2.9.2019.
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19. Το υπ’ αριθμ. 126867/25.10.2019 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-270356/29.10.2019) με θέμα «Υποβολή
Έκθεσης Παρακολούθησης Προγράμματος Ανάπτυξης
2017-2026».
20. Το υπ’ αριθμ. 126823/24.10.2019 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-270357/29.10.2019) με θέμα «Υποβολή
Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029».
21. Τα υπ’ αριθμ. Ο-79848/22.11.2019 και Ο-79936/
26.11.2019 έγγραφα της ΡΑΕ προς το ΔΕΣΦΑ με θέμα
«Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029».
22. Το υπ’ αριθμ. 127193/11.11.2019 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-271330/12.11.2019) με θέμα «Υποβολή των
θέσεων του ΔΕΣΦΑ για τα Έργα Μείζονος Σημασίας καθώς και των Μελετών Βιωσιμότητας για τα έργα “Πιλοτικός (πρώτος) σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων” και “Νέα
προβλήτα LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας”».
23. Το υπ’ αριθμ. 127182/11.11.2019 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-271329/12.11.2019) με θέμα «Υποβολή
της μελέτης Κόστους - Οφέλους σχετικά με τη διασπορά
του κόστους της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα».
24. Το υπ’ αριθμ. 127694/5.12.2019 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ Ι-272732/6.12.2019) με θέμα «Επανυποβολή
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029».
25. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του νόμου και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου, έθεσε σε δημόσια
διαβούλευση την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 κατά το
χρονικό διάστημα από 9.12.2019 έως 17.1.2020.
26. Το κείμενο που υποβλήθηκε από το Δήμο Εορδαίας στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ
που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ I-273948/
18.12.2019 έγγραφο.
27. Το κείμενο που υποβλήθηκε από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο πλαίσιο της Δημόσιας
Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029, με το υπ’
αριθμ. ΡΑΕ Ι-274663/09.01.2020 έγγραφο.
28. Το κείμενο που υποβλήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο
της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για
το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029,
με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-274666/9.1.2020 έγγραφο.
29. Τα κείμενα που υποβλήθηκαν από τη ΔΕΠΑ στο
πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2020-2029, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-274678/10.1.2020 έγγραφο και το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-274689/10.1.2020 εμπιστευτικό έγγραφο.
30. Το κείμενο που υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα
για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-274747/10.1.2020 έγγραφο.
31. Το κείμενο που υποβλήθηκε από τη Gastrade στο
πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2020-2029, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-274757/13.1.2020 εμπιστευτικό έγγραφο.
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32. Το κείμενο που υποβλήθηκε από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της
Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το
Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029, με
το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ I- 274758/13.1.2020 έγγραφο.
33. Το κείμενο που υποβλήθηκε από τον ΕΣΑΗ στο
πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2020-2029, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-275254/21.1.2020 έγγραφο.
34. Το κείμενο που υποβλήθηκε από την Εταιρεία
Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. στο
πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2020-2029, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι- 275612/27.1.2020
έγγραφο.
35. Το υπ’ αριθμ. Ο-80773/3.2.2020 έγγραφο της ΡΑΕ
με θέμα «Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης ΡΑΕ επί του
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2020-2029».
36. Το υπ’ αριθμ. 129123/21.2.2020 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ I-277353/24.2.2020) με θέμα: «Απάντηση
στα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029».
37. Το υπ’ αριθμ. 129556/9.3.2020 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
(ΡΑΕ I-278365/11.3.2020) με θέμα: «Αναθεωρημένη υποβολή στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029».
38. Το υπ’ αριθμ. O-81428/12.3.2020 έγγραφο της ΡΑΕ
με θέμα «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029».
39. Το υπ’ αριθμ. Ο-81579/26.3.2020 έγγραφο της ΡΑΕ
με θέμα «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029».
40. Το υπ’ αριθμ. 129788/27.3.2020 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ I-279402/30.3.2020) με θέμα: «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029».
41. Το υπ’ αριθμ. 1286/30.3.2020 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
(ΡΑΕ I-279458/31.3.2020) με θέμα: «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029».
42. Το υπ’ αριθμ. 130069/16.4.2020 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ I-280465/16.4.2020) με θέμα: «Υποβολή
Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029».
43. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Δεκαετές Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ - Η Αρμοδιότητα της ΡΑΕ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8
του άρθρου 63Θ του νόμου ορίζεται ότι: «1. Κάθε έτος,
κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για
τα επόμενα δέκα (10) έτη. 2. Στο σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης,
της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία
απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα (10)
έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων
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αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης
και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης,
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των
οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων τριών (3) ετών. 3. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει υπόψη: (α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης
προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου. (β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο. (γ) Τη βελτίωση της επάρκειας
και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη
συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης. (δ) Την
τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο
την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών. (ε) Την προστασία του περιβάλλοντος. (στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα
ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. (ζ) Τη
βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους, εκτός του
πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης. 4. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη ΡΑΕ. 5. Η ΡΑΕ θέτει το
υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε δημόσια
διαβούλευση με τους υφιστάμενους και δυνητικούς
Χρήστες. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών
ΕΣΦΑ και κάθε ενδιαφερόμενος που τεκμηριώνει έννομο
συμφέρον. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων επενδύσεων που
προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύονται από τη ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της. 6. Η ΡΑΕ δύναται
να αποφασίσει σχετικά με τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: (α) Πιθανές
επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από τη δημόσια
διαβούλευση. (β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το
διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις
του στοιχείου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ)
715/2009. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα του προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ με το
διακοινοτικό ή τα περιφερειακά προγράμματα, η ΡΑΕ
δύναται να απευθύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. 7. Η
ΡΑΕ, με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα
της το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και το κοινοποι-
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εί στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ».
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου ορίζεται ότι: «Η ΡΑΕ,
μετά από δημόσια Διαβούλευση με τους υφιστάμενους
και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει σχετικά με τροποποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που καταρτίσθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς.
Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της δημόσιας
Διαβούλευσης και εξετάζει: (α) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν
κατά τη διαδικασία της ως άνω Διαβούλευσης, ιδιαίτερα
δε τις επενδυτικές ανάγκες, (β) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό,
μη δεσμευτικό, δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς
(ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 (L 211), και στη συνέχεια
δύναται να ζητήσει από τον αρμόδιο Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το Πρόγραμμα του. Εάν
προκύψει αμφιβολία όσον αφορά τη συμφωνία ή μη του
Προγράμματος Ανάπτυξης με το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον Οργανισμό Συνεργασίας
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009».
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (κα)
του άρθρου 68 του νόμου ορίζεται ότι: «2.κα.Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΣΦΑ».
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (ζ) του
άρθρου 69 του νόμου ορίζεται ότι: «2. Με τον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως:...(ζ) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, έγκρισής του από τη ΡΑΕ και παρακολούθησης
του ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτομέρεια,
σχετικά με την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης,
της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία
απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα (10)
έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων
αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης
και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση
των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων
τριών (3) ετών».
5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως
10 του άρθρου 92 του Κώδικα: «1. Έως την 30η Ιουνίου
κάθε Έτους, ο Διαχειριστής καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης
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ΕΣΦΑ για τα επόμενα δέκα (10) Έτη στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα. 2. Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου
Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής
οφείλει να λάβει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦA.
καθώς και, ιδίως: Α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της
προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης Φυσικού Αερίου. Β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού
με Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο. Γ) Τη βελτίωση
της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο
την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης. Δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με
φυσικό αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη
και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων
Χρηστών. Ε) Την προστασία του περιβάλλοντος. ΣΤ) Το
διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά
επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του
στοιχείου (β) της παραγράφου [3] του άρθρου [8] και
της παραγράφου [1] του άρθρου [12] του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 715/2009. Ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που
εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης 3. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης
περιλαμβάνονται όλα τα έργα, i) που εντάσσονται σε
αυτό για πρώτη φορά, ανεξαρτήτως του προϋπολογισθέντος κόστους υλοποίησής τους, τα οποία ικανοποιούν
τα κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2] καθώς
και ii) κάθε Προγραμματισμένο Έργο, με την επιφύλαξη
του επόμενου εδαφίου. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να
αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν
συμπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προγραμματισμένο Έργο. 4. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης
αναφέρονται διακριτά: Α) Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Σχέδιο, iv) κατόπιν υποβολής
Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας από Χρήστες η
οποία έγινε αποδεκτή από τον Διαχειριστή, κατά τη διαδικασία του άρθρου [95Β] (Έργα Σύνδεσης Χρηστών,
v) με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του (Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ) Για τα έργα
αυτά περιλαμβάνεται: α) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας
ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2]. β) Τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και ο τρόπος υλοποίησης αυτού, με αναλυτική περιγραφή των επί μέρους
σταδίων υλοποίησης και, ιδίως, του σχεδιασμού, της
αδειοδότησης, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία αυτού, γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με
συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, μεταξύ των οποίων η
Έναρξη Έργου, η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου και η
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας Έργου. δ) Τεκμηρίωση
της συμφωνίας του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
έργου με το χρονοδιάγραμμα κάθε άλλου λειτουργικά
σχετιζόμενου έργου περιλαμβανομένου ή μη στο Σχέδιο,
ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και εντός του προβλεπόμενου οικονομικού προϋπολογισμού επίτευξη των
στόχων του Προγράμματος Ανάπτυξης. ε) Προϋπολογισμός κόστους, τρόπος χρηματοδότησης και τρόπος ανά-
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κτησης των αντίστοιχων επενδύσεων καθώς και: (i) Στην
περίπτωση Έργου Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, εκτίμηση σχετικά με
την επίπτωση στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, έναντι
του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση του έργου αυτού σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού της
χώρας με φυσικό αέριο και την ανάπτυξη ανταγωνισμού
στην εθνική και περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου. (ii)
Στην περίπτωση Έργου Σύνδεσης Χρηστών, εκτίμηση
σχετικά με τη μεταβολή της Μέση ς Χρέωσης Χρήσης
ΕΣΦΑ κατά την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων από
την υλοποίηση του έργου. Β) Προγραμματισμένα Έργα,
τα οποία: i) περιλαμβάνονται στο ισχύον Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και συνεχίζεται η υλοποίησή τους στην περίοδο αναφοράς του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης,
ii) εντάχθηκαν στο Κατάλογο Μικρών Έργων και συνεχίζεται η υλοποίησή τους στην περίοδο αναφοράς του
Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης. Γ) Έργα η Τελική
Επενδυτική απόφαση των οποίων: (i) έχει ήδη ληφθεί
ή (ii) θεωρείται πιθανό να ληφθεί εντός τριών (3) ετών
από της δημοσιοποιήσεως του σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή (Τριετής
Περίοδος Ανάπτυξης). Τα έργα αυτά αποτελούν αντίστοιχα υποσύνολα των Α και Β ανωτέρω. 5. Στην περίπτωση
Έργων Σύνδεσης Χρηστών τα οποία εμπίπτουν στην
περίπτωση Α) της παραγράφου [4], ο Διαχειριστής συνυποβάλλει με το Σχέδιο τη σχετική Πρόταση Επέκτασης
Δυναμικότητας, προσδιορίζοντας στο Σχέδιο: Α) Τους
Χρήστες οι οποίοι απαιτείται να συνάψουν Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας, κατά τις
διατάξεις της παραγράφου [11] του άρθρου [95Β]. Β) Το
ποσοστό Μεταφορικής Ικανότητας του προτεινόμενου
έργου για το οποίο απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας. 6. Στο
Σχέδιο συμπεριλαμβάνεται και εκτίμηση του Διαχειριστή
σχετικά με επίπτωση του συνολικού προϋπολογισμού
των Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένου
του τμήματος των Έργων Σύνδεσης Χρηστών για το
οποίο δεν συνάπτεται Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ έναντι του οφέλους που προκύπτει από την
υλοποίηση των έργων αυτών σε σχέση με την ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο και την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην εθνική και περιφερειακή αγορά
Φυσικού Αερίου. 7. Εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της
δημόσιας διαβούλευσης, ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης,
υποβάλλει στη ΡΑΕ το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης
και αναρτά στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα από
τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
8. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του
Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης, η ΡΑΕ δύναται να
ζητήσει από τον Διαχειριστή τροποποιήσεις του Σχεδίου
οι οποίες αφορούν, ιδίως, στην συμπερίληψη έργου στο
Σχέδιο ή στην αφαίρεση προτεινόμενου έργου από το
Σχέδιο ή στην πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων
προκειμένου συγκεκριμένο έργο να ενταχθεί στο Σχέδιο,
λαμβάνοντας υπόψη: Α) Την πλήρωση των κριτηρίων της
διάταξης της παραγράφου [2]. Β) Την επίπτωση του συ-
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νολικού προϋπολογισμού των Έργων Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
συμπεριλαμβανομένου του τμήματος των Έργων Σύνδεσης Χρηστών για το οποίο δεν συνάπτεται Σύμβαση
Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας, στη
Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, έναντι του οφέλους που
προκύπτει από την υλοποίηση των έργων αυτών σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό
αέριο και την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην εθνική και
περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου. Γ) Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργείται
από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Δ) Την
ανάγκη εξασφάλισης της οικονομικής αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων, μέσω
μακροχρόνιας δέσμευσης δυναμικότητας σε αυτά. Ε) Τη
συμβατότητα του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης με
το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις
του στοιχείου (β) της παραγράφου [3] του άρθρου [8] και
της παραγράφου [1] του άρθρου [12] του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 715/2009. ΣΤ) Τυχόν απόψεις του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ΟΣΡΑΕ). Ζ) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνει ουσιώδες. 9. Ο
Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της
ΡΑΕ, καταρτίζει τελικό σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ
εγκρίνει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντός προθεσμίας
ενός (1) μηνός από την υποβολή του και το κοινοποιεί
στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας. 10. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ».
6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγράφου 7 του
άρθρου 5 του Κανονισμού Τιμολόγησης: «Σε περίπτωση
Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου που τροφοδοτείται από το ΕΣΦΑ χωρίς να υπάρχει μετρητική ή
εφόσον απαιτείται, μετρητική και ρυθμιστική, διάταξη
του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής υλοποιεί τη σχετική επένδυση
και ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επιβαρύνεται με το
σχετικό Τέλος Σύνδεσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
εκτός αν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90)
ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση του Διαχειριστή
που πραγματοποιείται πριν την έναρξη των τεχνικών μελετών του έργου, ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ζητήσει
την αποσύνδεση αυτής από το ΕΣΦΑ. Για την εφαρμογή
της διάταξης αυτής, ως Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου νοείται το σύνολο των εγκαταστάσεων που
ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Εγκατάστασης».
Β. Θεσμικό πλαίσιο βάσει αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εναρμόνισης
αυτού με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ)
2017/460.
1. Βάσει της αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης, κάθε νέο έργο που εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, εντάσσεται ως έργο που αφορά
συγκεκριμένη υπηρεσία του ΔΕΣΦΑ και ανακτάται αναλόγως.
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2. Ως Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) νοούνται οι Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες ΕΣΦΜΑ και οι Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες ΥΦΑ.
Ως Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες ΕΣΜΦΑ νοούνται οι Υπηρεσία Μεταφοράς και οι Υπηρεσίες Μη Μεταφοράς.
Ως Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες ΥΦΑ νοούνται η Υπηρεσία
ΥΦΑ και οι Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ.
Ως Υπηρεσία Μεταφοράς νοείται η ρυθμιζόμενη υπηρεσία διοχέτευσης Φυσικού Αερίου μέσω του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (στο εξής
«ΕΣΜΦΑ»), εντός του συστήματος εισόδου-εξόδου, με
σκοπό τη μεταφορά.
Ως Υπηρεσίες Μη Μεταφοράς νοούνται οι υπηρεσίες
εκτός της Υπηρεσίας Μεταφοράς και των υπηρεσιών που
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 312/2014, τις
οποίες παρέχει ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (στο εξής «ΕΣΦΑ»), όπως ορίζονται με
απόφαση της ΡΑΕ.
Ως Υπηρεσία ΥΦΑ νοείται η ρυθμιζόμενη υπηρεσία
εκφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναεριοποίησης του ΥΦΑ και έγχυσής του στο ΕΣΜΦΑ.
Ως Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ νοούνται οι Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ο Διαχειριστής του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Εγκατάσταση
ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα και περιγράφονται στην απόφαση
Έγκρισης των Κανόνων Λογιστικού Διαχωρισμού του
ΔΕΣΦΑ.
Ως Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες νοούνται οι Υπηρεσίες
τις οποίες δύναται να προσφέρει ο ΔΕΣΦΑ σε τρίτους.
Γ. Ως προς υποβληθέν σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
1. Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ, με το υπ’ αριθμ. 20 σχετικό έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ, προς έγκριση, Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη δεκαετή περίοδο
2020-2029. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εν λόγω
σχετικό έγγραφό του, ο ΔΕΣΦΑ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2020-2029 κατά το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2019
έως τις 2.9.2019, και ολοκλήρωσε την επεξεργασία της
εισήγησής του λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε κατά το
ως άνω χρονικό διάστημα.
2. Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ, με το υπ’ αριθμ. 24 σχετικό έγγραφό του επανυπέβαλλε στη ΡΑΕ, προς έγκριση, Αναθεωρημένο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη
δεκαετή περίοδο 2020-2029.
3. Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του νόμου
και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου έθεσε
το υποβληθέν από το ΔΕΣΦΑ Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 (σχετικό υπ’ αριθμ. 24) σε
δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από
9.12.2019 έως 17.1.2020.
4. Επειδή, με τα υπ’ αριθμ. 22, 23, 36, 37, 40, 41 και 42
σχετικά ολοκληρώνουν την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ σχετικά
με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029.
5. Επειδή, το προτεινόμενο Αναθεωρημένο Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 συμβαδίζει
με το διακοινοτικό σχέδιο ανάπτυξης και τα περιφερεια-
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κά επενδυτικά προγράμματα της αντίστοιχης περιόδου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.
Δ. Αξιολόγηση των νέων έργων που προτείνονται να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για την
περίοδο 2020-2029
1. Ως προς τα Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο σχέδιο (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1).
i. Έργα Σύνδεσης Χρηστών (κατά το άρθρο 92 παρ.
4Α(i) του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ).
(α) Έργο 2.1.1.1. Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός
ADG III (προϋπολογισμού 2 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην κατασκευή του νέου Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού ADG III (U- 2840) στην
περιοχή Διστόμου Βοιωτίας και περιλαμβάνει την αποξήλωση του υφιστάμενου προσωρινού σταθμού ADG III
(TM1/TM5), την εγκατάσταση των κτιριακών υποδομών
(Κτήριο Ελέγχου Σταθμού Μ/Ρ - M/R Station Building),
την κατασκευή των Μ/Ρ Σταθμού δυναμικότητας 23.500
Nm3/h, με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις συστήματα ενεργοποίησης αυτόματων βανών (gas actuation
systems), την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου για
την προστασία των Μετρητικών διατάξεων (Skid Shelter)
και τη σύνδεση με τα υφιστάμενα κεντρικά βανοστάσια
ESD (Emergency Shut Down) για την τροφοδοσία του
τελικού καταναλωτή.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν 33 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι προκρίνεται η προώθηση τέτοιων σχεδίων, καθώς πρόκειται για επενδύσεις που αποσκοπούν στο όφελος του τελικού καταναλωτή, γίνονται
με ίδια κεφάλαια του Διαχειριστή τα οποία ανακτώνται
από το τέλος σύνδεσης και η τελική επίδραση τέτοιων
έργων στην μεσοσταθμική χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ είναι
μηδενική.
(β) Έργο 2.1.1.2. Σύνδεση με το Σταθμό CNG της ΔΕΠΑ
στην Κομοτηνή (προϋπολογισμού 1,3 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός μετρητικού σταθμού για την παροχή αερίου στον σταθμό συμπιεσμένου φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ στην Κομοτηνή.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται να ανακτηθεί με Τέλος Σύνδεσης.
(γ) Έργο 2.1.1.3. Σύνδεση με το Σταθμό CNG της ΔΕΠΑ
στην Τρίπολη (προϋπολογισμού 2,35 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός μετρητικού σταθμού για την παροχή αερίου στον σταθμό
συμπιεσμένου φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ στην Τρίπολη.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται να ανακτηθεί με Τέλος Σύνδεσης.
(δ) Έργο 2.1.1.4. Σύνδεση Βιομηχανίας KAVALA Oil με
ΕΣΜΦΑ (προϋπολογισμού 3,4 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην τροφοδότηση της Βιομηχανία KAVALA OIL. Για τον σκοπό αυτό αγωγός υψηλής πίεσης 6’’, 2km μήκους περίπου θα κατασκευαστεί,
συμπεριλαμβανομένων απαραίτητων εγκαταστάσεων
(βανοστάσιο, σταθμός ξεστροπαγίδων, hot tapping) και
Μετρητικός Σταθμός για τη σύνδεση της Kavala Oil με
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το ΕΣΜΦΑ. Το έργο περιλαμβάνει αγορά γης για το βανοστάσιο και το σταθμό ξεστροπαγίδων.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται να ανακτηθεί με Τέλος Σύνδεσης.
Επειδή, για τα ως άνω (α) - (δ) έργα εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 5 του
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του
ΕΣΦΑ και της σχετικής συμφωνίας του ΔΕΣΦΑ με τον
αιτούντα Χρήστη. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα
έργα αυτά χρηματοδοτούνται βάσει πληρωμής Τέλους
Σύνδεσης από τον αιτούντα Χρήστη και δεν εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΔΕΣΦΑ. Η
υλοποίηση των έργων αυτών δεν θα επηρεάσει τη Μέση
Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ.
ii. Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
(α) Έργο 2.1.2.1. Σταθμός Συμπίεσης για την τροφοδοσία του αγωγού TAP στη Ν. Μεσημβρία (Booster
Compressor) (προϋπολογισμού 30 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου
Σταθμού Συμπίεσης για την τροφοδοσία του αγωγού TAP
(Trans Adriatic Pipeline) με πίεση μεταφοράς σημαντικά
μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας του ΕΣΦΑ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 7.2a της Συμφωνίας
Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government AgreementHGA) καθώς και την παράγραφο 4.7.4 της κοινής απόφασης των ρυθμιστών Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας για
την εξαίρεση του ΤΑΡ από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32,
41(6), (8) και (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (απόφαση ΡΑΕ
269/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1833/29.7.2013)) προκύπτει ότι πρέπει
να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) σημείο διασύνδεσης
(Tie In Point) των δικτύων ΕΣΦΑ - ΤΑΡ με δυναμικότητα
τουλάχιστον 10 εκατ. Nm3/ημέρα και δυνατότητα αμφίδρομης ροής (bi-directional flow). Το κόστος των παραπάνω επενδύσεων, σύμφωνα με την απόφαση εξαίρεσης,
θα καλυφθεί από τον ΔΕΣΦΑ και θα ανακτηθεί μέσω των
τιμολογίων χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου. Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, το σημείο
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ και του ΤΑΡ πρέπει να είναι αμφίδρομης ροής. Η ροή από ΕΣΦΑ στον ΤΑΡ λόγω της
διαφοράς πίεσης λειτουργίας των δύο συστημάτων (66,4
barg vs 93 barg) απαιτεί την εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης. Με την προτεινόμενη επένδυση διασφαλίζεται
η πλήρως αμφίδρομη (bi-directional) ροή από τον ΤΑΡ
στο ΕΣΦΑ (2η φάση του έργου). Το έργο έχει ενταχθεί
στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ αναφέρει ότι η επίδραση του έργου
αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να
είναι ίση με 0,87% λαμβάνοντας 50% επιχορήγηση και
1,70% χωρίς επιχορήγηση.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029 που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν
33 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό έργο που αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ, την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και τη διαμετακόμιση ροών. Το έργο συνίσταται
στην εγκατάσταση ενός νέου σταθμού συμπίεσης για
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την τροφοδοσία του αγωγού TAP με πίεση μεταφοράς
σημαντικά μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας του
ΕΣΦΑ και θα πρέπει να επιδιωχθεί η άμεση ένταξη του
έργου στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος
ώστε να μειωθεί η επίδραση στη Μεσοσταθμική Χρέωση
Χρήσης ΕΣΦΑ από 1,70% (χωρίς επιχορήγηση) σε 0,87%
(με 50% επιχορήγηση).
(β) Έργο 2.1.2.2. Τεχνικό κέντρο εκπαίδευσης στη Νέα
Μεσημβρία (προϋπολογισμού 1,6 εκατ. €).
Επειδή, το Έργο αφορά στην κατασκευή ενός κέντρου
εκπαίδευσης για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των
τεχνικών φυσικού αερίου. Αποτελείται από ένα κεντρικό
κτίριο το οποίο θα στεγάσει τους χώρους διοίκησης και
λειτουργίας για τη θεωρητική εκπαίδευση, καθώς και
μια ξεχωριστή εγκατάσταση που θα είναι ο δοκιμαστικός μετρητικό σταθμός, στην οποία θα εγκατασταθεί ο
απαραίτητος εξοπλισμός των δικτύων φυσικού αερίου
για πρακτική εξάσκηση. Θα χρησιμοποιηθεί πρωταρχικά
για τις ανάγκες εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού
του ΔΕΣΦΑ αλλά θα δημιουργήσει και ευκαιρία για υπηρεσίες μη-μεταφοράς για την εκπαίδευση προσωπικού
άλλων Διαχειριστών Μεταφοράς και Διανομής.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,07%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στις
Υπηρεσίες Μεταφοράς και ΥΦΑ.
Επειδή, τα έσοδα και έξοδα της εν λόγω υπηρεσίας θα
τηρούνται σε διακριτούς λογαριασμούς και τυχόν κέρδη
που θα προκύπτουν θα συνυπολογίζονται στο Απαιτούμενο Έσοδο Μεταφοράς και ΥΦΑ, απομειώνοντας τις
ρυθμιζόμενες χρεώσεις μεταφοράς και ΥΦΑ.
(γ) Έργο 2.1.2.3. Νέα προβλήτα Small Scale LNG στον
Τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας (προϋπολογισμού 20,4
εκατ. €).
Επειδή, το έργο θα αποτελέσει εφαρμογή των μελετών
που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δράσης POSEIDON
MED II. Η νέα προβλήτα θα πραγματοποιηθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας και θα εξυπηρετεί τη
φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία μικρής κλίμακας (1.000 m3 και
έως 28.000 m3). Τα μικρότερα πλοία θα εφοδιάζουν άλλα
πλοία που κινούνται με LNG (πλοία μεταφοράς φορτίου,
μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων, Ro-Pax), στο λιμάνι
του Πειραιά κυρίως και ενδεχομένως σε άλλους λιμένες.
Μετά την ολοκλήρωση των μελετών σκοπιμότητας,
των γεωλογικών ερευνών και της ανάλυσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών στις εσωτερικές αγορές, το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου
QUAYWALL (κατασκευή ελλιμενισμού παράλληλη προς
την ακτή), όλων των αναγκαίων κρυογενικών σωληνώσεων και εγκαταστάσεων (βραχίονες εκφόρτωσης, βαλβίδων, οργάνων, χειριστηρίων κ.λπ.).
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στις
Πρόσθετες Υπηρεσίες ΥΦΑ.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η ΔΕΠΑ με το υπ’ αριθμόν 29 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι το έργο αποτελεί απολύτως
αναγκαία επένδυση για την τροφοδοσία των πλοίων με
ΥΦΑ και τόνισε την αναγκαιότητα να γίνουν όλες οι απα-
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ραίτητες ενέργειες από τον Διαχειριστή για την άμεση
αναθεώρηση του χρόνου ολοκλήρωσης και έναρξης
λειτουργίας του έργου (είτε συνολικά είτε της πρώτης
φάσης αυτού) στο β’ εξάμηνο του 2022.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν 33 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο καθώς η χώρα μας, ακολουθώντας τη διεθνή
τάση, έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και της αγοράς
της λεγόμενης μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού
αερίου (small scale LNG). Η ανάπτυξη των υποδομών σε
αυτό το επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας. Ωστόσο,
θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα και πολύ σύντομα
το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα επιτρέψει στην
αγορά να αναπτυχθεί σε υγιείς βάσεις.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλλε στη ΡΑΕ ολοκληρωμένο
σχεδιασμό, μελέτη σκοπιμότητας καθώς και μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας (feasibility study) για το έργο
αυτό όπου να περιγράφει την προβλεπόμενη ζήτηση
ναυτιλιακού LNG και τεκμηριώνεται τη βιωσιμότητα του
έργου.
Επειδή, σύμφωνα με την εκτίμηση της οικονομικής
βιωσιμότητας (feasiblility study) του έργου που εκπόνησε ο ΔΕΣΦΑ, το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο και δεν
επιφέρει καμία αύξηση στη μέση χρέωση ΕΣΦΑ.
Επειδή, τα έσοδα και έξοδα της εν λόγω υπηρεσίας θα
τηρούνται σε διακριτούς λογαριασμούς και τυχόν κέρδη
που θα προκύπτουν από τις μελλοντικές ρυθμιστικές περιόδους θα συνυπολογίζονται στο Απαιτούμενο Έσοδο
της Υπηρεσίας ΥΦΑ, απομειώνοντας τις ρυθμιζόμενες
χρεώσεις ΥΦΑ.
Επειδή, η εν λόγω υπηρεσία δεν επηρεάζει τη ρυθμιζόμενη Yπηρεσία Mεταφοράς φυσικού αερίου.
(δ) Έργο 2.1.2.4. Επαύξηση της ηλεκτρικής Εφεδρικής
Ισχύος στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας
(προϋπολογισμού 3,5 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αυτό αφορά στην επαύξηση της ηλεκτρικής Εφεδρικής Ισχύος στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ
της Ρεβυθούσας από τα 9 MVA στα 12 MVA, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες γραμμές ΔΕΗ. Μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του Post Expansion Performance Test του
έργου της 2ης Αναβάθμισης στη Ρεβυθούσα, διαπιστώθηκε ότι εξαιτίας της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας
του υπάρχοντος εξοπλισμού του αναβαθμισμένου τερματικού Σταθμού ΥΦΑ, δεν επαρκεί η Ηλεκτρική Εφεδρική Ισχύς. Οι αναγκαίες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως
εργασίες που θα πρέπει να κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ στον υποσταθμό στα Μέγαρα. Αφορά επίσης όλες τις αναγκαίες
αλλαγές στο υπάρχον ηλεκτρολογικό δίκτυο.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,13%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία ΥΦΑ.
(ε) Έργα 2.1.2.5. Έργα εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ- 4η Ομάδα (προϋπολογισμού 0,54 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αυτό αποτελείται από τα εξής υποέργα:
α) την αντικατάσταση δύο (2) Ρυθμιστικών Βανών 24’’
MOKVELD στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων Σιδηροκά-
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στρου με στόχο τη βέλτιστη ρύθμιση της παροχής ΦΑ
κατά την επερχόμενη μη επανδρωμένη λειτουργία του
σταθμού (προϋπολογισμού 350.000€),
(β) την αντικατάσταση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων YORK Chillers στο Μετρητικό Σταθμό Συνόρων
Σιδηροκάστρου με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση του συστήματος ψύξης και την οικονομικότερη
συντήρηση του (προϋπολογισμού 120.000€) και
(γ) την αναβάθμιση τριών (3) μονάδων odorant στους
Μετρητικούς Σταθμούς στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Πετροπηγή (προϋπολογισμού 70.000€).
Επειδή, η συνολική επίδραση του έργου αυτού στη
Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση
με 0,03%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
(στ) Έργο 2.1.2.6. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΥΦΑ και ΚΛΣ (προϋπολογισμού 2
εκατ. €).
Επειδή, το έργο αυτό αποτελείται από τα εξής υποέργα:
(α) την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΥΦΑ
(προϋπολογισμού 100.000€).
Η επένδυση αφορά στη μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση συστήματος παροχής αέρα με
νέου τύπου INVERTER, την αντικατάσταση του εξωτερικού φωτισμού με νέους λαμπτήρες (led).
(β) την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων των
Κέντρων Λειτουργίας και Συντήρησης (προϋπολογισμού
1.900.000€).
Σκοπός του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιριακών και ηλεκτρολογικών / μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κέντρων λειτουργίας και συντήρησης με
σκοπό την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας σε εναρμόνιση με τον Κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
‘’ΚΕΝΑΚ’’ (ΦΕΚ Β΄ 2367/12.7.2017). Η εν λόγω αναβάθμιση
μεταξύ άλλων μπορεί να αφορά σε συστήματα κλιματισμού, συστήματα φωτισμού και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών
του κέντρου σε ηλεκτρική ενέργεια.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμά μηδενική επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ καθώς η
εξοικονόμηση λόγω της ενεργειακής αναβάθμισης θα
αντισταθμίσει το σχετικό κόστος του έργου.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς και στην Υπηρεσία ΥΦΑ αναλογικά
και σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικού διαχωρισμού.
(ζ) Έργο 2.1.2.7. Τεχνική Αναβάθμιση Συστήματος Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (προϋπολογισμού 2,0 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αυτό αφορά στην αναβάθμιση του
συστήματος καθοδικής προστασίας και αποτελείται από
τρεις βασικές συνιστώσες:
(1) Τον εξοπλισμό καταγραφής μετρήσεων με τηλεμετάδοση δεδομένων και τηλερύθμιση:
α. Εξοπλισμός τηλεμέτρησης / τηλερύθμισης Μετασχηματιστών / Ανορθωτών και Μετρητικών Σταθμών
Καθοδικής Προστασίας
β. Καταγραφή ταχυτήτων διάβρωσης και άλλων παραμέτρων καθοδικής προστασίας σε ειδικά αισθητήρια.
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(2) Την αναθεώρηση - επικαιροποίηση μελετών ηλεκτρικών επιδράσεων.
Με στόχο τη βελτίωση ή επέκταση του συστήματος
γειώσεων, περιλαμβανομένης της αντικεραυνικής προστασίας των μονωτικών συνδέσμων και
(3) την αντικατάσταση εκτονωτών επαγόμενων τάσεων στο υφιστάμενο σύστημα γειώσεων. Περιλαμβάνει
την προστασία μονωτικών φλαντζών από περιβαλλοντικές συνθήκες και αντικατάσταση μέρους των Μετασχηματιστών / Ανορθωτών με DC στοιχείο.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,09%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
(η) Έργο 2.1.2.8. Αναβάθμιση λογισμικού υδραυλικής
προσομοίωσης του ΕΣΜΦΑ σε πραγματικό χρόνο (προϋπολογισμού 0,35 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υπάρχοντος λογισμικού προσομοίωσης Pipeline Manager.
Το λογισμικό θα προσαρμοστεί στο ΕΣΜΦΑ και θα προσφέρει προσομοίωση σε συνθήκες πραγματικού χρόνου
καθώς και off-line προσομοίωση για τη βελτίωση της
λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,002%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
(θ) Έργο 2.1.2.9. Αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής (προϋπολογισμού 7 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αποτελείται από δύο ροές εργασιών:
α) Φάση 1: Περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν
στην περαιτέρω βελτίωση του μοντέλου Διακυβέρνησης της Πληροφορικής και την επίτευξη της βέλτιστης
Ασφάλειας Πληροφοριών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δράσεις όπως ο σχεδιασμός ενός Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει βέλτιστων πρακτικών και
διεθνών προτύπων, η υλοποίηση μηχανισμών / δικλείδων ασφαλείας για την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου ασφάλειας καθώς η κατάρτιση των κατάλληλων
διαδικασιών για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής εσωτερικά και εξωτερικά του Οργανισμού.
Επιπρόσθετα, η εν λόγω ροή περιλαμβάνει δράσεις
Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε περιβάλλοντα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud) και εκτέλεσης περιοδικών
αξιολογήσεων ασφάλειας στις υπηρεσίες Πληροφορικής και στις κρίσιμες υποδομές του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου.
β) Φάση 2: Περιλαμβάνει τις δράσεις που σχετίζονται
με την περαιτέρω βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος
των υφιστάμενων εφαρμογών (business applications)
καθώς και την ένταξη νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα,
περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των κύριων εφαρμογών
για την κάλυψη των δραστηριοτήτων των οικονομικών
υπηρεσιών και των προμηθειών του ΔΕΣΦΑ, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαραίτητων εφαρμογών
για τη διαχείριση παραπόνων καθώς και για τη βέλτιστη
διαχείριση του κύκλου ζωής των παγίων του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου.
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Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,536%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς και στην Υπηρεσία ΥΦΑ αναλογικά
και σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικού διαχωρισμού.
(ι) Έργο 2.1.2.10. Μετρητικός /Ρυθμιστικός Σταθμός
στην περιοχή της Πορειάς (προϋπολογισμού 2 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αποτελείται από ένα Μετρητικό και
Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή της Πορειάς με στόχο
την παροχή φυσικού αερίου μέσω αγωγών στις πόλεις
Καστοριά, Άργος Ορεστικόν και Μανιάκι. Το αέριο θα
μεταφερθεί στο Μ/Ρ της Πορειάς μέσω του αγωγού ΤΑΡ.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,087%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
(ια) Έργο 2.1.2.11. Σταθμός CNG στην περιοχή της Πορειάς (προϋπολογισμού 1 εκατ. €).
Επειδή, ο σταθμός CNG σε συνδυασμό με το έργο
«Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός στην περιοχή της
Πορειάς» προτείνεται ώστε να τροφοδοτηθεί με συμπιεσμένο φυσικό αέριο η περιοχή των Γρεβενών. Το αέριο
θα μεταφερθεί στο σταθμό CNG μέσω του αγωγού TAP.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,046%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μη-Μεταφοράς.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Motor Oil με το υπ’ αριθμόν 32
σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι το συγκεκριμένο έργο,
εφόσον εντάσσεται στην ΡΠΒ των υπηρεσιών μεταφοράς, δεν αποτελεί ιδιωτική επένδυση αλλά είναι έργο στο
οποίο θα μπορούν όλοι οι Χρήστες να έχουν πρόσβαση.
(ιβ) Έργο 2.1.2.12. Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός
στην περιοχή του Άσπρους (προϋπολογισμού 3 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αποτελείται από ένα Μετρητικό και
Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή του Άσπρους με στόχο την παροχή φυσικού αερίου μέσω αγωγών στις πόλεις Σκύδρα, Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια και Γιαννιτσά.
Το αέριο θα μεταφερθεί στο Μ/Ρ του Άσπρους μέσω του
αγωγού ΤΑΡ.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,133%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
(ιγ) Έργο 2.1.2.13. Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός
στην περιοχή του Περδίκκα Εορδαίας (προϋπολογισμού
3 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αποτελείται από ένα Μετρητικό και
Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή του Περδίκκα Εορδαίας με στόχο την παροχή φυσικού αερίου μέσω αγωγών στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας για χρήση στις
εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα,
Φλώρινα, Αμύνταιο). Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν σήμερα με την θερμότητα που παράγεται στους
λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ, οι οποίοι όμως θα τεθούν εκτός λειτουργίας στο προσεχές μέλλον λόγω της
απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2028 που έχει εξαγγείλει

17995

η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα. Το αέριο θα μεταφερθεί στο Μ/Ρ
της περιοχής μέσω του αγωγού ΤΑΡ.
Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,133%.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
Επειδή, ο Δήμος Εορδαίας κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 που διενήργησε η ΡΑΕ με το
υπ’ αριθμόν 26 σχετικό έγγραφο επεσήμανε την αναγκαιότητα της αναθεώρησης του προτεινομένου προγραμματισμού του ΔΕΣΦΑ, ώστε το έργο διασύνδεσης με
τον ΤΑΡ στη θέση «Περδίκα» και τα συνοδευτικά αυτού
έργα κατασκευής δικτύου Φυσικού Αερίου να τεθούν
σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2021, με στόχο την ασφαλή
λειτουργία της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.
iii. Έργα διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ με άλλα συστήματα
φυσικού αερίου
(α) Έργο 2.1.3.1. Διασύνδεση με FSRU Αλεξανδρούπολης (προϋπολογισμού 10 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην κατασκευή Μ/Ρ σταθμού για την παραλαβή φυσικού αερίου από το FSRU
της Αλεξανδρούπολης για το οποίο η Τελική Επενδυτική
απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα. Σύμφωνα με τους περιορισμούς που προέκυψαν από τη μελέτη υδραυλικής
προσομοίωσης, η δυναμικότητα εισόδου στο ΕΣΜΦΑ
που μπορεί να δεσμευθεί (α) 1,9 εκατ. Nm3/ημ. υπό την
προϋπόθεση παράδοσης αερίου ίδιας ποσότητας σε σημεία εξόδου ανατολικά από την Κομοτηνή (δυναμικότητα υπό όρο), (β) 10,7 εκατ. Nm3/ημ. υπό την προϋπόθεση
παράδοσης αερίου ίδιας ποσότητας στο σημείο εξόδου
«Κομοτηνή / Σύνδεση με IGB» (δυναμικότητα υπό όρο)
και (γ) 0,7 εκατ. Nm3/ημ. χωρίς περιορισμούς, με την υπόθεση διατήρησης της υφιστάμενης τεχνικής δυναμικότητας στο Σημείο Εισόδου Κήποι και τεχνικής δυναμικότητας στο σημείο Εισόδου «Νέα Μεσημβρία / Σύνδεση
με ΤΑΡ» στο επίπεδο των 4,1 εκατ. Nm3/ημ. (εκκρεμεί
επιβεβαίωση των υποθέσεων και επίσης η έγκριση της
ΡΑΕ για τα προϊόντα υπό όρους -conditional capacities).
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται να ανακτηθεί με Τέλος Σύνδεσης.
Επειδή, για το ως άνω έργο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και
της σχετικής συμφωνίας του ΔΕΣΦΑ με τον ανάντη Διαχειριστή του ΑΣΦΑ.
(β) Έργο 2.1.23.2. Διασύνδεση του αγωγού IGB με το
ΕΣΜΦΑ στην περιοχή της Κομοτηνής (προϋπολογισμού
0,35 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα
υπο-έργα:
(α) τροποποίηση του υφιστάμενου αγωγού 36”, που
προβλέπεται να συνδέσει (στο μέλλον) το ΕΣΜΦΑ με
τον IGI (διάταξη αναμονής στον αγωγό 36’’με βάνα) και
(β) την εγκατάσταση ενός (1) βανοστασίου 28” με παρακαμπτήρια διάταξη 4” (διάταξη by- pass) και μίας (1)
ανεπίστροφης βάνας 28” (check valve) για την μελλοντική σύνδεση με τον αγωγό IGB.
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Επειδή, η επίδραση του έργου αυτού στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ προβλέπεται να είναι ίση με 0,014%.
Επειδή, για το ως άνω έργο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και
της σχετικής συμφωνίας του ΔΕΣΦΑ με τον ανάντη Διαχειριστή του ΑΣΦΑ.
Επειδή, το έργο αυτό προτείνεται όπως ενταχθεί στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
(γ) Έργο 2.1.3.3. Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός
για τη σύνδεση με την Υπόγεια Αποθήκη φυσικού αερίου
στη Νότια Καβάλα (προϋπολογισμού 7,5 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στην κατασκευή Μετρητικού
και Ρυθμιστικού Σταθμού για την έγχυση και απόληψη
αερίου από την Υπόγεια Αποθήκη στη Νότια Καβάλα
για την οποία ακόμα η Τελική Επενδυτική απόφαση δεν
έχει ληφθεί.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Motor Oil με το υπ’ αριθμόν
32 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι εφόσον ακόμα δεν
έχει αποφασιστεί ο τρόπος ανάκτησης της επένδυσης
προτείνεται το κόστος αυτό να ανακτηθεί μέσω τέλους
σύνδεσης, δεδομένου ότι, όπως έχει ανακοινωθεί, το
ΤΑΙΠΕΔ σκοπεύει να πουλήσει την εν λόγω εγκατάσταση
σε ιδιώτες επενδυτές.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν 33 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι κρίνεται επιτακτική η άμεση
εκκίνηση της ανάπτυξης του Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού για τη σύνδεση με την Υπόγεια Αποθήκη
φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα. Ο ΕΣΑΗ θεωρεί πώς
άμεσα, εντός του 2020, θα πρέπει να ληφθούν οι εν λόγω
αποφάσεις για την μελέτη, χρηματοδότηση, προκήρυξη
και κατασκευή του Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού, ώστε να μην προκληθεί καθυστέρηση στο συνδεδεμένο έργο της αξιοποίησης της Υπόγειας Αποθήκης
της Νοτίου Καβάλας.
Επειδή, για το ως άνω έργο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και
της σχετικής συμφωνίας του ΔΕΣΦΑ με τον ανάντη Διαχειριστή του ΑΣΦΑ.
Δ. Σχετικά με την υλοποίηση των Έργων που περιλαμβάνονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
συνεχίζεται η υλοποίηση τους στην περίοδο αναφοράς
του παρόντος προγράμματος ανάπτυξης.
Επειδή, τα ακόλουθα έργα έχουν εγκριθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 1086/2018 και 236/2019
αποφάσεις ΡΑΕ (σχετικά 15 και 16 έγγραφα) και συνεχίζεται η υλοποίηση τους στην περίοδο αναφοράς του
παρόντος προγράμματος ανάπτυξης. Για τα ακόλουθα
έργα υπήρξαν σχόλια στη δημόσια διαβούλευση που
διενήργησε η ΡΑΕ.
(1) Πιλοτικός (πρώτος) σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων (προϋπολογισμού 6.500.000 €).
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-
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2029 που διενήργησε η ΡΑΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας με το υπ’ αριθμόν 28
σχετικό έγγραφο επεσήμανε τα ιδιαίτερα στενά χρονικά περιθώρια τόσο των νομικών δεσμεύσεων για την
χρηματοδότηση του έργου τα οποία εκπνέουν εντός
του 2020, όσο και της ολοκληρωμένης κατασκευής και
θέσης σε λειτουργία του έργου η οποία θα πρέπει να
έχει συμβεί έως το τέλος του 2023. Τα ανωτέρω σφιχτά
χρονοδιαγράμματα και η αδυναμία χρηματοδότησης
υποδομών φυσικού αερίου στην επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021‐ 2027 καθιστούν την οικονομία
του χρόνου ένα ιδιαίτερα κρίσιμο μέγεθος για το σύνολο
του εγχειρήματος για την έλευση φυσικού αερίου στην
Δυτική Ελλάδα, επιτάσσοντας σε όλους τους εμπλεκόμενους την τήρηση των δεσμεύσεων τους για την επιτυχή
ολοκλήρωση του έργου. Περαιτέρω, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας υπογράμμισε
την αδήριτη ανάγκη ανεφοδιασμού της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας με φυσικό αέριο έτσι ώστε να επιτευχθεί η
άρση της ενεργειακής της απομόνωσης, δημιουργώντας
παράλληλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά (δημόσια υγεία)
και οικονομικά οφέλη (νέες θέσεις εργασίας), βοηθώντας
στην ανάπτυξη μιας εκ των φτωχότερων περιφερειών
της ευρωπαϊκής ένωσης επιδιώκοντας την οικονομική
τους σύγκλιση.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Εταιρεία Προμήθειας Αερίου
Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. με το υπ’ αριθμόν 34
σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι για προτεινόμενα έργα
όπως η Πιλοτικός σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων, θα
πρέπει να αποφευχθεί μέσω την ένταξης του στην ΡΠΒ
των Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ, πιθανή σταυροειδής
επιδότηση της κατασκευής τους, καθώς οι Χρήστες του
ΕΣΜΦΑ (και συνεπώς και οι τελικοί καταναλωτές) θα βρεθούν να χρηματοδοτούν την δυνατότητα τροφοδοσίας
καταναλωτών εκτός ΕΣΜΦΑ.
Επειδή, το έργο «Πιλοτικός (πρώτος) σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων» παρέμεινε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1086/2018 απόφαση της
ΡΑΕ (σχετικό 15). Στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση
εντάχθηκε μόνο το ποσό των 163.148,39 € που είχε ήδη
εκταμιεύσει ο ΔΕΣΦΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό δεν εντάχθηκε, καθώς κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί βάσει των καινούριων διατάξεων τιμολόγησης που
εισάχθηκαν βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Τιμολόγησης EU/2017/460 TAR.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλλε στη ΡΑΕ ολοκληρωμένο
σχεδιασμό, μελέτη σκοπιμότητας καθώς και μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας (feasibility study) για το έργο
αυτό όπου να περιγράφει την προβλεπόμενη ζήτηση
LNG μέσω βυτιοφόρων και τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα
του έργου.
Επειδή, σύμφωνα με την εκτίμηση της οικονομικής
βιωσιμότητας (feasiblility study) του έργου που εκπόνησε ο ΔΕΣΦΑ, το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο και δεν
επιφέρει καμία αύξηση στη μέση χρέωση ΕΣΦΑ.
Επειδή, τα έσοδα και έξοδα της εν λόγω υπηρεσίας θα
τηρούνται σε διακριτούς λογαριασμούς και τυχόν κέρδη
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που θα προκύπτουν από τις μελλοντικές ρυθμιστικές περιόδους θα συνυπολογίζονται στο Απαιτούμενο Έσοδο
της Υπηρεσίας ΥΦΑ, απομειώνοντας τις ρυθμιζόμενες
χρεώσεις ΥΦΑ.
Επειδή, η εν λόγω υπηρεσία δεν επηρεάζει τη ρυθμιζόμενη Yπηρεσία Mεταφοράς φυσικού αερίου.
(2) Σταθμός συμπίεσης στην Αμπελιά (προϋπολογισμού 65.000.000 €).
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Motor Oil με το υπ’ αριθμόν 32
σχετικό έγγραφο αναφορικά με τον σταθμό συμπίεσης
στην Αμπελιά σημείωσε ότι η κύρια χρήση του έργου
θα είναι για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Βορρά προς τον Νότο με σκοπό την
εξυπηρέτηση των ήδη υπαρχόντων αυξημένων καταναλώσεων του Νότου καθώς επίσης και την εξυπηρέτηση
των νέων κέντρων κατανάλωσης που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στον Νότο σύμφωνα με το πρόγραμμα
ανάπτυξης 2020-2029.
Σύμφωνα με τη Motor Oil, η πρότασή της για την άμεση
ένταξη του έργου «ΑΣΦΑ ΔΙΩΡΥΓΑ GAS» στο πρόγραμμα
ανάπτυξης είναι πιθανόν να έχει άμεσο αντίκτυπο στην
υποδιαστασιολόγηση του εν λόγω συμπιεστή ή ακόμα
και τη μη ύπαρξη ανάγκης για εγκατάστασή του, αφού
όπως έχουμε αναφέρει το «ΑΣΦΑ ΔΙΩΡΥΓΑ GAS» θα αποτελέσει μια ακόμα πύλη εισόδου στο Νότο εισάγοντας
στο σύστημα σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου.
Προτείνεται η επαναξιολόγηση αυτής της πολύ μεγάλης
επένδυσης των 65 εκ. ευρώ μετά την ένταξη του έργου
«ΑΣΦΑ ΔΙΩΡΥΓΑ GAS» στο πρόγραμμα ανάπτυξης 20202029.
Επειδή, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 (σχετικό 42), η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του έργου είναι ο
Μάρτιος 2023 και η ένταξή του στο σύστημα θα γίνει
τον Ιούνιο 2023.
(3) Αγωγός Νέας Μεσημβρία - Ευζώνων / Γευγελή και
Μετρητικός Σταθμός (προϋπολογισμού 51.400.000 €).
Επειδή, η Motor Oil κατά τη διάρκεια της δημόσιας
διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ 2020-2029 που διενήργησε η ΡΑΕ με το υπ’ αριθμόν 32 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι σχετικά με τον
αγωγό Νέα Μεσήμβρια - Ευζώνων / Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός (48,7 εκ. ευρώ) αναφέρεται ότι η ανάκτηση
των επενδύσεων θα γίνει με ένταξη του εξόδου στη ΡΠΒ
των Υπηρεσιών Μεταφοράς και θα επιβαρύνει όλους
τους Χρήστες Μεταφοράς. Δεδομένου ότι, το έργο αυτό
αποσκοπεί στην διασύνδεση των συστημάτων φυσικού
αερίου της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας με
στόχο την διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας της
Βόρειας Μακεδονίας και τελικά όφελος προς το τελικό
καταναλωτή της εν λόγω αγοράς, θεωρούμε πως το κόστος της επένδυσης αυτής πρέπει να ανακτηθεί από τους
Χρήστες αυτούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά
της Βόρειας Μακεδονίας ή τους προμηθευτές αυτών.
Επειδή, το έργο Αγωγός Νέας Μεσημβρία - Ευζώνων /
Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός, έχει εγκριθεί στον
προγραμματισμό ανάπτυξης του ΕΣΦΑ εκτός τριετούς
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περιόδου ανάπτυξης με την προϋπόθεση διεξαγωγής
δεσμευτικής διαδικασίας κατανομής δυναμικότητας
«Market Test» σε συνεννόηση και μετά από σύμφωνη
γνώμη της ΡΑΕ. Η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του έργου είναι ο Νοέμβριος 2023.
(4) Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους και Ρυθμιστικός
Σταθμός στην Κομοτηνή (προϋπολογισμού 15.000.000
€).
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Motor Oil με το υπ’ αριθμόν 31
σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι σύμφωνα με την σύντομη περιγραφή ότι το έργο αυτό θα συντελέσει αφενός
στην επαύξηση της ροής από Κήπους αλλά και επαύξηση της ροής προς Βουλγαρία μέσω Σιδηροκάστρου και
αφετέρου στην εξυπηρέτηση των ποσοτήτων που θα
εισάγονται από τα επικείμενα νέα έργα του FSRU Αλεξανδρούπολης και της υπόγειας Αποθήκης στην Καβάλα.
Εφόσον ο συμπιεστής εξυπηρετεί, κατά ένα μέρος του
τουλάχιστον, έργα ιδιωτών επενδυτών (FSRU, Αποθήκη
Καβάλα) θα πρέπει μέρος μόνο του κόστους επένδυσής
του να ενταχθεί στη ΡΠΒ των υπηρεσιών μεταφοράς και
το υπόλοιπο να ανακτηθεί με άλλο τρόπο από τους επενδυτές των έργων που εξυπηρετεί άμεσα.
Επειδή, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 (σχετικό 42), η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του έργου είναι ο
Ιούνιος 2023 και η ένταξή του στο σύστημα θα γίνει τον
Οκτώβριο 2023.
(5) Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή - Θεσπρωτία
(τμήμα ενταγμένο στο ΕΣΦΑ) (προϋπολογισμού 1.800
εκατ. €).
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029 που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν
33 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι ενώ η συζήτηση /
σχεδιασμός για το συγκεκριμένο έργο έχει ξεκινήσει το
2007, ακόμα δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης ενώ δεν υπάρχει ημερομηνία ούτε για την τελική
επενδυτική απόφαση, ούτε για την έναρξη λειτουργίας.
Κατόπιν τούτου δεν γίνεται κατανοητό γιατί θα πρέπει
να περιλαμβάνεται στο σχέδιο ανάπτυξης ΕΣΦΑ το συγκεκριμένο έργο -ιδίως μετά την έναρξη λειτουργίας του
TAP- το οποίο μάλιστα έχει και υψηλό προϋπολογισμό,
1,8 δισ. ευρώ.
Επειδή, το έργο αυτό έχει εγκριθεί στον προγραμματισμό ανάπτυξης του ΕΣΦΑ εκτός τριετούς περιόδου
ανάπτυξης. Πριν την υλοποίηση του έργου, ο ΔΕΣΦΑ
πρέπει να διεξάγει Δοκιμής Αγοράς «Market Test» και
να παρουσιάσει στη ΡΑΕ ικανοποιητικά αποτελέσματα
ζήτησης δυναμικότητας που να τεκμηριώνουν την ανάκτηση της επένδυσης χωρίς αύξηση στην Μέση Χρέωση
Χρήσης του ΕΣΦΑ.
(6) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φυσικού
Αερίου (προϋπολογισμού 380.000 €).
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20202029 που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν
33 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει

17998

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

να λειτουργεί και αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα
μέσω του οποίου υλοποιούνται οι περισσότερες διαδικασίες διαχείρισης της πρωτογενούς αγοράς δυναμικότητας ΕΣΦΑ. (π.χ. δέσμευση μεταφορικής ικανότητας
και δυναμικότητας αεριοποίησης, υποβολή ημερησίων
δηλώσεων, υπολογισμός και κοινοποίηση κατανομών
ποσοτήτων). Πρέπει όμως άμεσα και προς διευκόλυνση
των Χρηστών ΕΣΦΑ - άλλωστε αυτός είναι και σκοπός
του εν λόγω έργου- να αναπτυχθεί η πλατφόρμα του
ΟΠΣΦΑ ώστε να καλύπτει όλες τις ενέργειες στις οποίες
προβαίνουν καθημερινά τόσο ο ΔΕΣΦΑ όσο και οι Χρήστες (διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, swaps) γεγονός
που θα οδηγήσει στην περεταίρω αυτοματοποίηση των
διαδικασιών, όπως προβλέπεται και στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ε. Σχετικά με την υλοποίηση των Έργων που εντάχθηκαν στον Κατάλογο Μικρών Έργων και συνεχίζεται
η υλοποίησή τους στην περίοδο αναφοράς του παρόντος προγράμματος ανάπτυξης.
(1) Μετρητικός Σταθμός στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας
(ADG IV) (προϋπολογισμού 1.500.000 €).
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν 33 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι προκρίνεται η προώθηση τέτοιων σχεδίων, καθώς πρόκειται για επενδύσεις που αποσκοπούν στο όφελος του τελικού καταναλωτή, γίνονται
με ίδια κεφάλαια του διαχειριστή τα οποία ανακτώνται
από το τέλος σύνδεσης και η τελική επίδρασή τέτοιων
έργων στην μεσοσταθμική χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ είναι
μηδενική.
ΣΤ. Σχετικά με την υλοποίηση των Έργων που αρχικά
προτάθηκαν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ για την περίοδο 2020-2029 αλλά απεντάχθηκαν
κατά την τελική υποβολή του Σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης
(α) Έργο Εικονικός αγωγός στον Αθερινόλακκο Κρήτης
(προϋπολογισμού 175 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στη δημιουργία εικονικού αγωγού για την παροχή φυσικού αερίου (LNG) στην Κρήτη
για τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αλυσίδα
εφοδιασμού περιλαμβάνει την υποδομή που απαιτείται
για τη μεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και αεριοποίηση του ΥΦΑ στο νησί. Η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από λιμενικές εγκαταστάσεις / δεξαμενές στο
νησί, τις δεξαμενές αποθήκευσης και τις μονάδες αεριοποίησης καθώς και από το χτίσιμο πλοίου μεταφοράς
(τροφοδοσίας) ΥΦΑ. Η υποδομή που απαιτείται για την
παροχή ΥΦΑ περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες.
Πρώτον το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ (προκαταρκτικό μέγεθος 18.500 m3). Αυτό το πλοίο θα φορτώνει τις ποσότητες
ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και
θα εκφορτώνει ΥΦΑ στον Αθερινόλακκο, πριν επιστρέψει
στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Δεύτερον,
τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Αθερινόλακκο. Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις πρόσδεσης, εκφόρτωσης, κρυογενικούς αγωγούς και κάθε
άλλη αναγκαία υποδομή για την εκφόρτωση ΥΦΑ. Τρίτον,
την υποδομή αποθήκευσης και επαναεριοποίησης που
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περιλαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης (προκαταρκτικό μέγεθος 40.000 m3), επαναεριοποιητές, αντλίες,
πυρσό καύσης και κάθε άλλη αναγκαία υποδομή για
την αποθήκευση και επαναεριοποίηση μιας επαρκούς
ποσότητας ΥΦΑ για τη λειτουργία του τοπικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Αθερινόλακκο.
Τέταρτον, ένα σταθμό φόρτωσης φορτηγών προκειμένου να προμηθεύονται ΥΦΑ και άλλοι καταναλωτές στην
Κρήτη (π.χ. ξενοδοχεία, βιομηχανίες) για αντικατάσταση
του πετρελαίου.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Φυσικό Αέριο - Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας (ΦΑΕΕΕ) με το υπ’ αριθμόν 27 σχετικό
έγγραφο σημείωσε ότι το έργο «Εικονικός αγωγός στον
Αθερινόλακκο Κρήτης» ως επί το πλείστον αφορά στην
ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού με ηλεκτρικό ρεύμα
και όχι με φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό η εκτιμώμενη
επίδραση στη μεσοσταθμική ταρίφα μεταφοράς φυσικού αερίου, κατά 9,79% (χωρίς επιχορήγηση), αλλά και
κατά 4,44% (στην περίπτωση με επιχορήγηση 50%) θεωρείται σημαντική επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή
φυσικού αερίου. Η ΦΑΕΕ πρότεινε να εξεταστεί διαφορετικός τρόπος ανάκτησης του κόστους της επένδυσης,
ώστε η όποια επιβάρυνση να αφορά τους καταναλωτές
που έχουν να λάβουν κάποιο όφελος από την υλοποίηση του έργου, δηλαδή τους καταναλωτές ηλεκτρικού
ρεύματος ενώ σε διαφορετική περίπτωση πρότεινε την
επέκταση της ρυθμιστικής περιόδου απόσβεσης, ώστε
να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των τελικών
καταναλωτή φυσικού αερίου.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η ΔΕΠΑ με το υπ’ αριθμόν 29 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι τα έργα Εικονικός Αγωγός
στου Αθερινόλακκο Κρήτης, Δωδεκανήσων και νησιών
Β. Αιγαίου αποτελούν εναλλακτικό τρόπο προμήθειας
και όχι, βεβαίως, μεταφοράς ή διανομής του φυσικού
αερίου. Για το λόγο αυτό, δεν αποτελούν δραστηριότητα
ρυθμιζόμενη, παρά ανταγωνιστική. Τούτο υποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών (ΦΕΚ B΄ 3430/17.8.2018) η διαδικασία λήψης
της Άδειας Προμήθειας απαιτεί προηγούμενη γνώση του
Ρυθμιστή για τον τρόπο προμήθειας που έχει επιλέξει ο
υποψήφιος αδειούχος, ήτοι «εντός ή/και εκτός Συστήματος Μεταφοράς / δικτύου Διανομής». Τυχόν ρυθμιστική
εποπτεία απαιτείται μόνο στην περίπτωση Διαχειριστών
(είτε Μεταφοράς είτε Διανομής) που χρησιμοποιούν την
εν λόγω τεχνολογία προμήθειας (μέσω ΥΦΑ ή / και CNG)
όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά, και για
εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου
αυτή αναπτυχθεί εμπορικά.
Επιπροσθέτως επεσήμανε ότι οι ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες Μεταφοράς αφορούν σαφώς την μεταφορά
φυσικού αερίου εντός του ΕΣΜΦΑ (σύστημα εισόδουεξόδου), το οποίο ρητώς ορίζεται στο νόμο και ουδόλως
περιλαμβάνει «εικονικούς αγωγούς» (βλ. άρθ. 2 παρ. 2
(ιβ), (κγ) και (κδ) και αρ. 67 παρ. 1 του ν. 4001/2011 σε
συνδυασμό με το άρθ. 2.2 περ. λ’ της 4ης Αναθεώρησης
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του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ, απόφαση ΡΑΕ υπ’
αριθμ. 539/2019) ούτε μετά την έξοδο από το ΕΣΜΦΑ
εμπορικές (ανταγωνιστικές) ή άλλες δραστηριότητες.
Ειδικότερα, αναφορικά με το έργο Εικονικός αγωγός
στον Αθερινόλακκο Κρήτης και τις σχετικές υποδομές
για εκφόρτωση, αποθήκευση και επαναεριοποίηση
ΥΦΑ, η ΔΕΠΑ σημείωσε ότι επειδή οι υποδομές αυτές
θα αναπτυχθούν σε χώρο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ με σκοπό την τροφοδότηση της μονάδας φυσικού αερίου της
επιχείρησης, το όλο έργο προσιδιάζει με έργο σύνδεσης
χρήστη το οποίο δεν δύναται να ενταχθεί στη ΡΠΒ. Η
περίπτωση ανάδειξης του Αθερινόλακκου σε μικρή Ρεβυθούσα για τις ανάγκες φυσικού αερίου -και όχι μόνο
για ηλεκτροπαραγωγή- της Κρήτης, συνεπάγεται ότι
το έργο πρέπει να αποτελεί ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Τούτο όμως απαιτεί την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
που να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα του και την βιωσιμότητα των σοβαρών επεκτάσεων στις λιμενικές και
χερσαίες εγκαταστάσεις και της σημαντικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου της περιοχής, οι οποίες (ενν. οι
μελέτες) θα έπρεπε να τύχουν δημόσιας διαβούλευσης
από την Αρχή και την ισότιμη πρόσβαση των χρηστών
στην συγκεκριμένη εγκατάσταση με σκοπό την ενίσχυση
του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, με
ειδικό τιμολόγιο χρήσης βάσει του κόστους της υποδομής, της περαιτέρω ανάπτυξης δικτύων διανομής ΥΦΑ
ή/και CNG στο νησί, εγκεκριμένο από την Αρχή κατόπιν
σχετικής διαβούλευσης. Επιπλέον, θα απαιτηθεί η εκπόνηση αναλυτικής μελέτης για την επίπτωση στο ποσοστό κοινωνικοποίησης του ΥΦΑ (40% του Απαιτούμενου
Εσόδου ΥΦΑ ανακτάται από τις Εξόδους του Συστήματος
Μεταφοράς, στη βάση των αρχών της κοστοστρεφούς
τιμολόγησης και αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων
που επιβάλει ο ΕΚ 460/2017) αλλά και της ενίσχυσης της
ασφάλειας εφοδιασμού της περιοχής, η οποία και θα
πρέπει να τύχει δημόσιας διαβούλευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΠΑ διαφωνεί με την ένταξη ενός
«εικονικού αγωγού» για παροχή ΥΦΑ σε Πρόγραμμα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και μάλιστα στις ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες Μεταφοράς (οι οποίες αποτελούν μέρος των
Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών ΕΣΜΦΑ), καθώς ο εικονικός
αγωγός αποτελεί εναλλακτικό τρόπο προμήθειας και όχι
μεταφοράς και με το γεγονός ότι το σχεδιαζόμενο από
τον ΔΕΣΦΑ έργο συμπεριλαμβάνει και πλοίο μεταφοράς
ΥΦΑ, καθώς αυτό αποτελεί εμπορική (ανταγωνιστική)
δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται, κατά παγκόσμια
πρακτική, από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των Προμηθευτών).
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η ΔΕΗ με το υπ’ αριθμόν 30 σχετικό έγγραφο αναφορικά με το έργο «Εικονικός αγωγός
στον Αθερινόλακκο Κρήτης» σημείωσε ότι θα πρέπει
συμπεριληφθεί σαφής αναφορά για τη κατασκευή και
χρήση των υποδομών του έργου προϋποθέτει και τη
σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία είναι ο διαχειριστής του λιμένα του Αθερινόλακκου και ιδιοκτήτης των
εγκαταστάσεων ξηράς στις οποίες θα αναπτυχθούν οι
προαναφερόμενες υποδομές. Επίσης, όλες οι υποδομές
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για το ΥΦΑ που θα κατασκευαστούν στον Αθερινόλακκο,
θα πρέπει να επιτρέπουν τη συνέχιση του ελλιμενισμού
των δεξαμενοπλοίων υγρών καυσίμων που είναι απαραίτητα για τη απρόσκοπτη τροφοδοσία των μονάδων
εσωτερικής καύσης του ΑΗΣ Αθερινόλακκου και να μη
δημιουργούν προβλήματα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία του ΑΗΣ. Η ΔΕΗ
επεσήμανε επιπροσθέτως ότι, επειδή το υπόψη έργο
δεν καλύπτει ανάγκες σε ΥΦΑ που θα προκύψουν ως
την ηλέκτριση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης θα
πρέπει, στο υπό διαβούλευση δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που να καλύπτει
και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Motor Oil με το υπ’ αριθμόν
32 σχετικό έγγραφο αναφορικά με το έργο «Εικονικός
αγωγός στον Αθερινόλακκο Κρήτης» σημείωσε ότι οι
δραστηριότητες του Διαχειριστή προβλέπονται και
περιγράφονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως
αυτό διαμορφώνεται από το άρθρο 7 ν. 3428/2005 και το
π.δ. 33/2007. Εκεί αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η
δραστηριοποίηση του ΔΕΣΦΑ στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. H συγκεκριμένη πρόταση, με τον τρόπο που παρουσιάζεται, είναι
ευθέως ασύμβατη με τον σκοπό και τις προβλεπόμενες
από τον νόμο δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ. Περαιτέρω η
Motor Oil επεσήμανε ότι ακόμα κι αν ο ΔΕΣΦΑ αποσυνδεθεί από την παραπάνω μονάδα ηλεκτροπαραγωγής,
το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αποκλειστική παροχή
ΥΦΑ σε μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιωτικών συμφερόντων και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα
πρέπει να ενταχθεί στην ΡΠΒ των υπηρεσιών μεταφοράς
επιβαρύνοντας έτσι όλους τους Χρήστες ΕΣΦΑ, δεδομένου ότι η διαχείριση ΥΦΑ στο συγκεκριμένο σταθμό
θα ευνοήσει μόνο την συγκεκριμένη ιδιωτική Μονάδα
Ηλεκτροπαραγωγής. Παρόλο που θα έπρεπε να ληφθεί η
σχετική μέριμνα από το παρόν σχέδιο ανάπτυξης δεδομένου ότι το θέμα της επάρκειας ισχύος της Κρήτης είναι
ιδιαίτερα σοβαρό, δεν διαφαίνεται να υπάρχει πλάνο,
τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υποδομές για χρήση Φ.Α. όλων των
πιθανών χρηστών. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση όπως
είναι σχεδιασμένη δεν πρόκειται να τροφοδοτήσει με
Φυσικό Αέριο άλλους καταναλωτές στο νησί της Κρήτης
(όπως οικιακούς, βιομηχανίες κτλ) ευνοώντας έτσι την
εμπορική δραστηριότητα ΦΑ όλων των Χρηστών του
ΕΣΦΑ αλλά μόνο έναν.
Στο πλαίσιο αυτό, η Motor Oil προτείνει το έργο αυτό
είτε να πραγματοποιηθεί στο σύνολο του ως ιδιωτική
επένδυση (του ενδιαφερόμενου ηλεκτροπαραγωγού)
είτε να δημοσιοποιηθεί (αν υπάρχει) πλάνο επέκτασης
του δικτύου ΦΑ του νησιού προκειμένου να δικαιολογείται η κοινωφελής επένδυση του συγκεκριμένου έργου.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, ο ΕΣΑΗ με το υπ’ αριθμόν 33 σχετικό έγγραφο αναφορικά με το έργο «Εικονικός αγωγός
στον Αθερινόλακκο Κρήτης» σημείωσε ότι η συγκεκρι-
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μένη πρόταση είναι προφανώς προβληματική αφού η
υλοποίησή της συνδέεται με εμπορική δραστηριότητα
που εκφεύγει του νόμιμου και καταστατικού σκοπού
του Διαχειριστή. Σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ ακόμα κι αν
η πρόταση προέβλεπε μόνο τη δημιουργία εικονικού
αγωγού στην Κρήτη, αυτός θα έπρεπε να κατασκευασθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτόν
όλων των πιθανών Χρηστών χωρίς διακρίσεις. Πέρα
όμως από αυτά τα ζητήματα, ένα πολύ βασικό ερώτημα που τίθεται είναι γιατί θα πρέπει να ενταχθεί αυτό
το συγκεκριμένο έργο του εικονικού αγωγού στη ΡΠΒ,
άρα και να κοινωνικοποιηθεί το κόστος του, εάν αυτό
δεν εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για π.χ. την
ασφάλεια εφοδιασμού. Εφόσον δηλαδή το συγκεκριμένο
έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό ενός και μόνο χρήστη
(ο οποίος για προφανείς λόγους δεν μπορεί να είναι ο
ΔΕΣΦΑ), η ανάκτηση του κόστους της επένδυσης θα
πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτόν και όχι
το σύνολο των χρηστών ΕΣΦΑ.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η Εταιρεία Προμήθειας Αερίου
Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. με το υπ’ αριθμόν 34 σχετικό έγγραφο αναφορικά με το έργο «Εικονικός αγωγός
στον Αθερινόλακκο Κρήτης» σημείωσε ότι τα προτεινόμενα έργα όπως ο όπως η τροφοδοσία νησιών με
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) με σκοπό την τοπική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Εικονικός Αγωγός) μαζί
με «χτίσιμο πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ» δεν εντάσσονται
στη Βασική Δραστηριότητα του Διαχειριστή σύμφωνα
και με τις διατάξεις και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Επιπρόσθετα, πιθανή ενσωμάτωση του στο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης θα σήμαινε ότι το κόστος ασφάλειας εφοδιασμού των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας των
νησιών θα ανακτούνταν μέσω των χρεώσεων μεταφοράς του ΕΣΜΦΑ. Οι χρεώσεις μεταφοράς μετακυλιόνται
από τους Χρήστες / Προμηθευτές προς τους τελικούς
καταναλωτές εντός των περιορισμένων τριών Δικτύων
Διανομής της Χώρας.
Σύμφωνα με την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. όλα τα προτεινόμενα έργα
θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικές μελέτες σκοπιμότητας καθώς και πλήρη αναφορά, ανάλυση και αξιολόγηση των λειτουργικών τους εξόδων.
Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια των
συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση με την υπ’
αριθμ. Ο-81579/26.3.2020 επιστολή της (σχετικό 39),
ζήτησε από το Διαχειριστή είτε την απένταξή του από
το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 είτε την
ένταξή του σε Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες σύμφωνα
με την παράγραφο (ια) του άρθρου 2 του Κανονισμού
Τιμολόγησης.
Επειδή, σύμφωνα με το σχετικό 42, το εν λόγω έργο
απεντάχθηκε από το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029.
(β) Έργο Εικονικός αγωγός Δωδεκανήσων (προϋπολογισμού 120 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στη δημιουργία μιας αλυσίδας
εφοδιασμού (εικονικός αγωγός) για την παροχή υγρο-
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ποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) προς ένα κεντρικό
νησί των Δωδεκανήσων, θεωρώντας ότι όλα αυτά τα
υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων θα διασυνδέονται
μεταξύ τους ηλεκτρικά, με σκοπό τη διασφάλιση της
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη δημιουργία μια βάσης για την ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ. Η αλυσίδα
εφοδιασμού περιλαμβάνει την υποδομή που απαιτείται
για τη μεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και αεριοποίηση του ΥΦΑ στο νησί που θα φιλοξενήσει τον σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής. Η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται
από τις λιμενικές εγκαταστάσεις στο νησί, τις δεξαμενές
αποθήκευσης και τις μονάδες αεριοποίησης καθώς και
από το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ.
Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η ΔΕΠΑ με το υπ’ αριθμόν 28 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι το έργο Εικονικός Αγωγός
Δωδεκανήσων αποτελεί εναλλακτικό τρόπο προμήθειας
και όχι, βεβαίως, μεταφοράς ή διανομής του φυσικού
αερίου. Για το λόγο αυτό, δεν αποτελεί δραστηριότητα
ρυθμιζόμενη, παρά ανταγωνιστική. Επιπροσθέτως σημειώνει ότι ο βαθμός ωριμότητας των «εικονικών αγωγών» Δωδεκανήσων απαιτεί να μην συμπεριληφθούν
στην παρούσα διαβούλευση, επειδή, αφενός, δεν αναφέρονται στα έργα ανάπτυξης της υπό διαβούλευση Μελέτης Ανάπτυξης 2020-2029, αφετέρου, τα στάδια και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους καθώς και οι τρόποι
χρηματοδότησης και ανάκτησης των σχετικών επενδύσεων δεν αναλύονται στο υπό διαβούλευση Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διάταξης
του άρθ. 92 παρ. 4 εδ Α’ του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ).
Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια των
συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση με την υπ’
αριθμ. Ο-81579/26.3.2020 επιστολή της (σχετικό 39),
ζήτησε από το Διαχειριστή είτε την απένταξή του από
το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 είτε την
ένταξή του σε Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες σύμφωνα
με την παράγραφο (ια) του άρθρου 2 του Κανονισμού
Τιμολόγησης.
Επειδή, σύμφωνα με το σχετικό 42, το εν λόγω έργο
απεντάχθηκε από το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029.
(γ) Έργο Εικονικός Αγωγός στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (προϋπολογισμού 120 εκατ. €).
Επειδή, το έργο αφορά στη δημιουργία μιας αλυσίδας
εφοδιασμού (εικονικός αγωγός) για την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τον τερματικό
σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας προς ένα κεντρικό νησί
στο Βόρειο Αιγαίο (π.χ. Χίο, Λέσβο, Σάμο, Λήμνο, Ικαρία)
για τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (αντίστοιχα
με το έργο 2.1.2.5) δεδομένου ότι τα υπόλοιπα νησιά θα
είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους με τοπικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Η αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνει
την υποδομή που απαιτείται για τη μεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και αεριοποίηση του ΥΦΑ στο νησί
που θα φιλοξενήσει τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.
Η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από τις λιμενικές
εγκαταστάσεις στο νησί, τις δεξαμενές αποθήκευσης
και τις μονάδες αεριοποίησης καθώς και από το πλοίο
μεταφοράς ΥΦΑ.
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Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029
που διενήργησε η ΡΑΕ, η ΔΕΠΑ με το υπ’ αριθμόν 28 σχετικό έγγραφο σημείωσε ότι το έργο Εικονικός Αγωγός
στα Νησιά του Βορείου Αιγαίου αποτελεί εναλλακτικό
τρόπο προμήθειας και όχι, βεβαίως, μεταφοράς ή διανομής του φυσικού αερίου.
Για το λόγο αυτό, δεν αποτελεί δραστηριότητα ρυθμιζόμενη, παρά ανταγωνιστική. Επιπροσθέτως σημειώνει
ότι ο βαθμός ωριμότητας των «εικονικών αγωγών» στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου απαιτεί να μην συμπεριληφθούν στην παρούσα διαβούλευση, επειδή, αφενός, δεν
αναφέρονται στα έργα ανάπτυξης της υπό διαβούλευση
Μελέτης Ανάπτυξης 2020-2029, αφετέρου, τα στάδια
και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους καθώς και
οι τρόποι χρηματοδότησης και ανάκτησης των σχετικών επενδύσεων δεν αναλύονται στο υπό διαβούλευση Πρόγραμμα Ανάπτυξης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διάταξης του άρθ. 92 παρ. 4 εδ Α’ του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΦΑ).
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Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια των
συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση με την υπ’
αριθμ. Ο-81579/26.3.2020 επιστολή της (σχετικό 39), ζήτησε από το Διαχειριστή είτε την απένταξή του από το Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 είτε την ένταξή του
σε Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο (ια) του άρθρου 2 του Κανονισμού Τιμολόγησης.
Επειδή, σύμφωνα με το σχετικό 42, το εν λόγω έργο
απεντάχθηκε από το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029.
Επειδή, η υλοποίηση των έργων είναι αναγκαία για τη
ομαλή και αδιάκοπη λειτουργεία του ΕΣΦΑ, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 14 και 63Θ του ν. 4001/2011:
1. Την έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο υπό
τον τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029» και
το οποίο συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ȈȤȑįȚȠ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ǼȈĭǹ 2020-2029

ǹʌȡȓȜȚȠȢ 2020
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ȫɂɏɇɂɖɟɊɂɋȽ
ȈȊȃȉȅȂȅīȇǹĭǿǼȈ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ȀǼĭǹȁǹǿȅ 1: ǼǿȈǹīȍīǾ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ͲͲ-ȀǼĭǹȁǹǿȅ 1.1. ȈȊȂǺǹȉȅȉǾȉǹ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ǼȈĭǹ ȂǼ ȉȅ
ǻǿǹȀȅǿȃȅȉǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉǹ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǹ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǹ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ͳ--ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2: ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ǽ.Ȉ.ĭ.ǹ. 2020-2029 ---------------------------------------------Ͳ--ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1. Ǽȇīǹ ȉǹ ȅȆȅǿǹ ȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿ īǿǹ ȆȇȍȉǾ ĭȅȇǹ Ȉȉȅ ȈȋǼǻǿȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ 2020-2029 ----------------------------------------------------------------------------ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1.1. Ǽȇīǹ ȈȊȃǻǼȈǾȈ ȋȇǾȈȉȍȃ ----------------------------------------------------------------------Ͳ-2.1.1.1. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ADG III --------------------------------------------------------------------2.1.1.2. ȈȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ ȈĲĮșȝȩ CNG ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ -----------------------------------------------------2.1.1.3. ȈȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ ȈĲĮșȝȩ CNG ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ ȉȡȓʌȠȜȘ -----------------------------------------------------2.1.1.4. ȈȪȞįİıȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ KAVALA Oil ȝİ ǼȈȂĭǹ -----------------------------------------------------------ͲͲͲ-ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1.2. Ǽȇīǹ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ǼȈĭǹ ------------------------------------------------------------------------ͲͲͲ-2.1.2.1. ȈĲĮșȝȩȢ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ TAP ıĲȘ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮ (Booster
Compressor) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ͲͲ-2.1.2.2. ȉİȤȞȚțȩ țȑȞĲȡȠ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ıĲȘ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ --------------------------------------------------------ͲͲ---2.1.2.3. ȃȑĮ ʌȡȠȕȜȒĲĮ Small Scale LNG ıĲȠȞ ȉİȡȝĮĲȚțȩ ıĲĮșȝȩ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ ------------------------------ͲͲ--2.1.2.4. ǼʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ǼĳİįȡȚțȒȢ ǿıȤȪȠȢ ıĲȠȞ ȉİȡȝĮĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ Ȋĭǹ ĲȘȢ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ --ͲͲ--2.1.2.5. ǲȡȖĮ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ǼȈĭǹ- 4Ș ȅȝȐįĮ --------------------------------------------------------------------ͲͲ-2.1.2.6. ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȋĭǹ țĮȚ ȀȁȈ ------------------------------------ͲͲ-2.1.2.7. ȉİȤȞȚțȒ ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ---------------------------------------ͲͲ-2.1.2.8. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ıİ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ ȤȡȩȞȠ ---------ͲͲ-2.1.2.9 ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ İĳĮȡȝȠȖȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ ----------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.1.2.10 ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ /ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ -----------------------------------------ͲͲ-2.1.2.11. ȈĲĮșȝȩȢ CNG ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ ------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.1.2.12. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǱıʌȡȠȣȢ-----------------------------------ͲͲ--2.1.2.13. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȆİȡįȓțțĮ ǼȠȡįĮȓĮȢ -------------------ͲͲ---ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1.3. ǲȇīǹ ǻǿǹȈȊȃǻǼȈǾȈ ȉȅȊ ǼȈȂĭǹ ȂǼ ǹȁȁǹ ȈȊȈȉǾȂǹȉǹ ĭȊȈǿȀȅȊ
ǹǼȇǿȅȊ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
2.1.3.1. ǻȚĮıȪȞįİıȘ ȝİ FSRU ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ -------------------------------------------------------------------ͲͲ---2.1.3.2. ǻȚĮıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ IGB ȝİ ĲȠ ǼȈȂĭǹ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ --------------------------ͲͲ-2.1.3.3. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȩȖİȚĮ ǹʌȠșȒțȘ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ
ıĲȘ ȃȩĲȚĮ ȀĮȕȐȜĮ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ͲͲ-ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.2. ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǿȈȂǼȃǹ Ǽȇīǹ ȉȍȃ ȅȆȅǿȍȃ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ Ǿ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ -ͲͲȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.2.1. Ǽȇīǹ ȆȅȊ ȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿ Ȉȉȅ ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ Ǿ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ ȉȅȊȈ ȈȉǾȃ ȆǼȇǿȅǻȅ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȉȅȊ
ȆǹȇȅȃȉȅȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ---------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.1. ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮȖȦȖȠȪ ȊȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȂĮȣȡȠȝȐĲȚ (ǺȐȖȚĮ)-ȁȐȡȣȝȞĮ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ
ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ȁǹȇȀȅ ī.Ȃ.Ȃ ǹ.Ǽ. ȝİ ĲȠ ǼȈĭǹ -----------------------------------ͲͲ-2.2.1.2. ȈĲĮșȝȩȢ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȠȣȢ ȀȒʌȠȣȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ ---------------------ͲͲ--2.2.1.3. ȈĲĮșȝȩȢ Ȃ/ȇ ıĲȘȞ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ȝİ ĲȠȞ TAP ----------------------ͲͲ--2.2.1.4. ǹȖȦȖȩȢ ȊȥȘȜȒȢ ȆȓİıȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒ – ĬİıʌȡȦĲȓĮ (ĲȝȒȝĮ İȞĲĮȖȝȑȞȠ ıĲȠ ǼȈĭǹ) ------------------ͲͲ--2.2.1.5. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ SCADA ʌİįȓȠȣ ıİ ȈĲĮșȝȠȪȢ M/R 1ȘȢ ȖİȞȚȐȢ (1995-2000) -----------------------------------------ͲͲ-2.2.1.6. ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ ----------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.7. ǲȡȖĮ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ǼȈĭǹ- 1Ș ȅȝȐįĮ --------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.8. ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȃ/R ȀĮȕȐȜĮȢ ------------------------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.9. ǼțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ ǺȡĮȤȚȩȞȦȞ ȈȪȞįİıȘȢ ȈĲĮșȝȠȪ Ȋĭǹ ---------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.10. ȆȚȜȠĲȚțȩȢ (ʌȡȫĲȠȢ) ıĲĮșȝȩȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ȕȣĲȚȠĳȩȡȦȞ ---------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.11. ȈĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ĮʌĮİȡȓȦȞ Ȋĭǹ -------------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.12. ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȃ ȈĲĮșȝȠȪ ıĲȠ Ȉǹȁĭǹ ǱȞȦ ȁȚȠıȓȦȞ --------------------------------------------------ͲͲ---2.2.1.13. ǹȖȦȖȩȢ ȃȑĮȢ ȂİıȘȝȕȡȓĮ –ǼȣȗȫȞȦȞ/ īİȣȖİȜȒ țĮȚ ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ --------------------------ͲͲ--2.2.1.14. ȈĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ǹȝʌİȜȚȐ -----------------------------------------------------------------------------ͲͲ--
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2.2.1.15. ǲȡȖĮ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ǼȈĭǹ- 3Ș ȅȝȐįĮ ---------------------------------------------------------------ͲͲ----2.2.1.16. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ĳȣıȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ǻǼȈĭǹ –ȀȑȞĲȡȠ ǼȜȑȖȤȠȣ ĭȣıȚțȒȢ
ǹıĳȐȜİȚĮȢ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.17. ǺİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ıİ ıĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ---------------------------------------ͲͲ-2.2.1.18. ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ǼʌȠʌĲİȓĮȢ/ǼȜȑȖȤȠȣ ıİ ȈĲĮșȝȠȪȢ Ȃ/ȇ
ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ͲͲ-2.2.1.19. ȃȑȠ țĲȓȡȚȠ ȖȡĮĳİȓȦȞ ǻǼȈĭǹ ---------------------------------------------------------------------------------ͲͲ--2.2.1.20. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ıĲĮșȝȠȪ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ ------------------------------------------------ͲͲͲͲ--ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.2.2. Ǽȇīǹ ȆȅȊ ǼȃȉǹȋĬǾȀǹȃ Ȉȉȅ Ȁǹȉǹȁȅīȅ ȂǿȀȇȍȃ Ǽȇīȍȃ Ȁǹǿ
ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ Ǿ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ ȉȅȊȈ ȈȉǾȃ ȆǼȇǿȅǻȅ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȉȅȊ ȆǹȇȅȃȉȅȈ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ --------------------------------------------------------------------------------------ͲͲͲͲͲ--2.2.2.1. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ / ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȁȚȕĮįİȚȐȢ U-2710 ---------------------------------------------------2.2.2.2. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȠȞ ǱȖȚȠ ȃȚțȩȜĮȠ ǺȠȚȦĲȓĮȢ (ADG IV) ------------------------------------------2.2.2.3. ȈȪȞįİıȘ ǼȁǺǹȁ ȝİ ǼȈȂĭǹ ------------------------------------------------------------------------------------ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.3. Ǽȇīǹ ȉȇǿǼȉȅȊȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ---------------------------------------------------ȀǼĭǹȁǹǿȅ 3. ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǿȈȂǼȃǹ Ǽȇīǹ ȆȅȊ ǻǼȃ ǼȋȅȊȃ ȅȁȅȀȁǾȇȍĬǼǿ Ȁǹǿ ǻǼȃ
ȈȊȂȆǼȇǿǼȁǾĭĬǾȈǹȃ Ȉȉȅ ȈȋǼǻǿȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ 2020-2029 ---------------ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ȈȊȃȉȅȂȅīȇǹĭǿǼȈ
ǹȈĭǹ
: ǹȞİȟȐȡĲȘĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ
Ǻ/Ȉ
: ǺĮȞȠıĲȐıȚȠ
ǻǼȈĭǹ
: ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ
ǼȈMĭǹ
: ǼșȞȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ
ǼȈȆǹ 2007-2013: ǼșȞȚțȩ ȈĲȡĮĲȘȖȚțȩ ȆȜĮȓıȚȠ ǹȞĮĳȠȡȐȢ
ǼȈȆǹ 2014-2020: ǼĲĮȚȡȚțȩ ȈȪȝĳȦȞȠ ȖȚĮ ĲȠ ȆȜĮȓıȚȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
ǼȈĭǹ
: ǼșȞȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ
ǼȉǼʌ
: ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉȡȐʌİȗĮ ǼʌİȞįȪıİȦȞ
ȈǾĬ
: ȈȣȝʌĮȡĮȖȦȖȒ ǾȜİțĲȡȚıȝȠȪ țĮȚ ĬİȡȝȩĲȘĲĮȢ
Ǿ/Ȇ
: ǾȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ
ȀȁȈ
: ȀȑȞĲȡĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ & ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ȂȈȈ
: ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈȣȞȠȡȚĮțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ
ȅȆȈĭǹ
: ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ
ȇǹǼ
: ȇȣșȝȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ȇȆǺ
: ȇȣșȝȚȗȩȝİȞȘ ȆİȡȚȠȣıȚĮțȒ ǺȐıȘ
Ȋĭǹ
: ȊȖȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĭȣıȚțȩ ǹȑȡȚȠ
ȊȆ
: ȊȥȘȜȒ ȆȓİıȘ
ĭǹ
: ĭȣıȚțȩ ǹȑȡȚȠ
Bcma
: Billion cubic meter per annum
BCC
: Back up Control Center
CCTV
: Closed Circuit Television
CNG
: Compressed Natural Gas
DCS
: Distributed Control System
GCC
: Gas Control Center
IGB
: Interconnector Greece Bulgaria
IGI
: Interconnector Greece Italy
M/R
: Metering/Regulating
3
Nm
: Normal Cubic meter
PLC
: Programmable Logic Controller
REM
: Remote
RTU
: Remote Terminal Unit
SCADA
: Supervisory Control and Data Acquisition – – ȈȪıĲȘȝĮ ȉȘȜİ-İʌȠʌĲİȓĮȢ țĮȚ
ȉȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ
TAP
: Trans Adriatic Pipeline
TDM/PDH
: Time Division Multiplexing/ Plesiochronous Digital Hierarchy
ȉȂ
: Tele-metering
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 1: ǼǿȈǹīȍīǾ
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ țĮȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ĲȠ ȐȡșȡȠ 14 ĲȠȣ ȃȩȝȠȣ 4001/2011 țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲȐȡĲȚıȘ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ Ƞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ
ȂİȜȑĲȘ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ țĮșȫȢ țĮȚ:
Į. ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ țĮȚ ȗȒĲȘıȘȢ ĳȣıȚțȠȪ
ĮİȡȓȠȣ
ȕ. ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ țȠȚȞȒȢ ȦĳİȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
İĳȠįȚĮıȝȠȪ ȝİ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ĮȟȚȩʌȚıĲȠ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩ
Ȗ. ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ Ǽ.Ȉ.ĭ.ǹ. țĮȚ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İȪȡȣșȝȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ıȣȝĳȠȡȒıİȦȞ, țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ
ĮȞȐȖțȘȢ țĮȚ ȐȡȞȘıȘȢ ʌȡȩıȕĮıȘȢ
į. ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞȑȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȝİ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ țĮȚ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ
ʌȡȩıȕĮıȘȢ ȞȑȦȞ ȋȡȘıĲȫȞ
İ. ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȝİ ĲȘȞ İʌȑțĲĮıȘ İʌȓıȘȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ
ĮİȡȓȠȣ ȦȢ İȞĮȜȜĮțĲȚțȩ, țĮșĮȡȩĲİȡȠ țĮȚ ʌȚȠ ȕȚȫıȚȝȠ țĮȪıȚȝȠ ȖȚĮ șĮȜȐııȚİȢ țĮȚ ȠįȚțȑȢ
ȝİĲĮĳȠȡȑȢ
ıĲ. ĲȠ įȚĮțȠȚȞȠĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ĲĮ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȐ İʌİȞįȣĲȚțȐ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (ȕ) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 12 ĲȠȣ ȀĮȞ. 715/2009
ȗ. ĲȘȞ ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ, İțĲȩȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ.
ȈĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ĲĮ ȑȡȖĮ İțİȓȞĮ, ʌȠȣ Ș ȑȞĮȡȟȘ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ ȠȡȓȗȠȞĲĮ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ (įȘȜ. ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȓȠįȠ 2020- 2029), țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞĮ ǲȡȖĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤİȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ȅ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲȘȞ ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮ ȑȞĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠ țȩıĲȠȢ, ĲȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ĮȞȐțĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȑȡȖĮ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ 2020-2029,
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȖȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀȫįȚțĮ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ.
ȉȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ įȠȝİȓĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
I.

ǲȡȖĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ıĲȠ ıȤȑįȚȠ(Ȁİĳ. 2.1)
i.
ǲȡȖĮ ȈȪȞįİıȘȢ ȋȡȘıĲȫȞ
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ii.
iii.
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ǲȡȖĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ
ǲȡȖĮ įȚĮıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ȝİ ȐȜȜĮ ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ

Iǿ.

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞĮ ǲȡȖĮ (Ȁİĳ. 2.2).
i.
ǲȡȖĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ.
ii.
ǲȡȖĮ ʌȠȣ İȞĲȐȤșȘțĮȞ ıĲȠ ȀĮĲȐȜȠȖȠ ȂȚțȡȫȞ ǲȡȖȦȞ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ș
ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ.

Iǿǿ.

ǲȡȖĮ ĲȡȚİĲȠȪȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ (Ȁİĳ. 2.3.)

ȅ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ
ıȣȝʌİȡȚȑȜĮȕİ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ĮȣĲȩ, ȩĲȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǱȡșȡȠ 5ǹ ʌĮȡ. 8 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ (ǹʌȩĳĮıȘ ȇǹǼ 539/2019), ĲĮ ǲȡȖĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ǲȡȖĮ
ȂİȓȗȠȞȠȢ ȈȘȝĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ İʌȚȜȑȟȚȝĮ ȖȚĮ ĮȣȟȘȝȑȞȘ ĮʌȩįȠıȘ țİĳĮȜĮȓȦȞ.
ǼʌȓıȘȢ, ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ ıȣȞȠʌĲȚțȠȪ ʌȓȞĮțĮ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ, ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ:
- Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞȒțİȚ, įȘȜ. ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ Ȓ ȃȑȠ ǲȡȖȠ
- Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (ǹȖȦȖȩȢ, ıȣȝʌȚİıĲȒȢ, ȝİĲȡȘĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ, ıȪıĲȘȝĮ
İȜȑȖȤȠȣ/įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
Ȋĭǹ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ, ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ,
ȣʌȩȖİȚĮ ĮʌȠșȒțȘ)
- ĲȠ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ȩĳİȜȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 92, ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ
- Ș ĳȐıȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ: ĭȐıȘ ȍȡȓȝĮȞıȘȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝİȜȑĲȘ ȕĮıȚțȠȪ
ıȤİįȚĮıȝȠȪ, ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȞȐșİıȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
ȒĲȠȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
ȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ țĮȚ ĭȐıȘ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠȞ
ȜİʌĲȠȝİȡȒ ıȤİįȚĮıȝȩ, ʌȡȠȝȒșİȚĮ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ
įȠțȚȝȑȢ ĮȣĲȠȪ ʌȠȣ ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ, ȒĲȠȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ İȞȑȡȖİȚİȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ
- Ș ǲȞĮȡȟȘ ǲȡȖȠȣ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ, Ș
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıİ ıȤȑįȚȠ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ Ȓ ȀĮĲȐȜȠȖȠ
ȂȚțȡȫȞ ǲȡȖȦȞ
- İȐȞ ȑȤİȚ ȜȘĳșİȓ Ș ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ, ȩʌȦȢ Ƞ ȩȡȠȢ ĮȣĲȩȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ
ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ, ȒĲȠȚ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ȑȖțȡȚıȘȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Įʌȩ
ĲȠȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ȤȦȡȓȢ ĲİȤȞȚțȑȢ, İȝʌȠȡȚțȑȢ Ȓ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ. Ǿ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȑʌİĲĮȚ Į) ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ Ȓ ĲȘȢ įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȀĮĲĮȜȩȖȠȣ ȂȚțȡȫȞ ǲȡȖȦȞ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
İȞĲȐııİĲĮȚ, ȕ) ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ȈȪȞįİıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ ǲȡȖĮ ȈȪȞįİıȘȢ, Ȗ) ĲȦȞ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ țĮȚ
ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ İʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ țĮȚ į) ĲȘȢ ǲȖțȡȚıȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ ĮȣĲȠȪ.
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ȈȣȝȕȐıİȚȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ
ȝİĲȐ ĲȘ ȜȒȥȘ ĲȘȢ ȉİȜȚțȒȢ ǼʌİȞįȣĲȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ.
Ƞ ĲȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ĲȝȒȝĮ ĮȣĲȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ
țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ǼȈĭǹ. ȍȢ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ
țȩıĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ (Maintenance Capex) ȞȠİȓĲĮȚ țȐșİ
ʌȡȠıșȒțȘ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ʌȐȖȚĮ ĲȠȣ ǼȈĭǹ ȝİ ıțȠʌȩ ĮȣĲȐ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ.
Ș ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȩʌȦȢ Ƞ ȩȡȠȢ ĮȣĲȩȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ
(įȠțȚȝĮıĲȚțȒȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȝİĲȐ ĲȘ ȝȘȤĮȞȚțȒ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
Ș ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȑȞĮȡȟȘȢ İȝʌȠȡȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ ȋȡȒıĲİȢ). Ǿ ȑȞĲĮȟȘ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
īȚĮ ĲĮ ȞȑĮ ȑȡȖĮ, ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ Ș İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣȢ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ
ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ ǺĮıȚțȫȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ǼȈĭǹ
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ, ȖȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ıȤİįȚĮȗȩȝİȞȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ
țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ țİĳĮȜĮȓȦȞ İʌȑȞįȣıȘȢ
ǹțȩȝĮ, ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĮȞ ȑȤİȚ ĮȞĮȜȘĳșİȓ įȑıȝİȣıȘ ȋȡȒıĲȘ ȖȚĮ įȑıȝİȣıȘ ȠȡȚıȝȑȞȘȢ
ȂİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ
ȉȑȜȠȢ, ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠȞ ıȤİĲȚțȩ ȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ. īȚĮ ĲĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ įİȞ
İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒȞ, įİȞ įȓȞİĲĮȚ Ƞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ
ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ
ȉȡȑȤȦȞ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ
Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ
ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ
ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ
ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ
ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ
ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ
ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ
ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ
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ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ (ȖȚĮ ĲĮ
ȞȑĮ ȑȡȖĮ1)
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ 3İĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȂİĲȐ ĲȘ ıȪȞȠȥȘ țȐșİ ȑȡȖȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıȪȞĲȠȝȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȣĲȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ĮȞĮȖțĮȓĮ
ıȤİĲȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ.

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 1.1. ȈȊȂǺǹȉȅȉǾȉǹ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ǼȈĭǹ ȂǼ ȉȅ
ǻǿǹȀȅǿȃȅȉǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉǹ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǹ
ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǹ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ 715/2009/ǼȀ ȠȚ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȑȢ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĭǹ
ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȩ İʌȓʌİįȠ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ǻȚțĲȪȠȣ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ǹİȡȓȠȣ (European Network of Transmission System
Operators for Gas, ENTSO-G). ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, țĮȜȠȪȞĲĮȚ ȞĮ įȘȝȠıȚİȪȠȣȞ ȝȘ įİıȝİȣĲȚțȩ
įİțĮİĲȑȢ țȠȚȞȠĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ įȚțĲȪȦȞ («įȚĮțȠȚȞȠĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
įȚțĲȪȦȞ» - “Ten Years Network Development Plan – TYNDP”) țĮșȫȢ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȩ
İʌİȞįȣĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ (“Gas Regional Investment Plan – GRIP”). ȈțȠʌȩȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ
ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıȠȣȞ ĲȠȣȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ ȖȚĮ ĲĮ ȞȑĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ șĮ
ȣȜȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮȚ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȝİȜȜȠȞĲȚțȑȢ İȣțĮȚȡȓİȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĮİȡȓȠȣ ıİ țȐșİ ȤȫȡĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ƞ ǻǼȈĭǹ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ ĲȠ įȚĮțȠȚȞȠĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ (TYNDP) 2020 ıİ ĳȐıȘ ıȪȞĲĮȟȘȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȩ İʌİȞįȣĲȚțȩ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ 2019 (GRIP 2018-2027) ıİ ĳȐıȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ.

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2: ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ǽ.Ȉ.ĭ.ǹ. 2020-2029
ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1. Ǽȇīǹ ȉǹ ȅȆȅǿǹ ȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿ īǿǹ ȆȇȍȉǾ ĭȅȇǹ Ȉȉȅ
ȈȋǼǻǿȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ 2020-2029
ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1.1. Ǽȇīǹ ȈȊȃǻǼȈǾȈ ȋȇǾȈȉȍȃ
(țĮĲȐ ĲȠ Įȡ. 92 ʌĮȡ. 4ǹ(i) ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ)
2.1.1.1. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ADG III
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

1

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ǲȡȖĮ ʌȠȣ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ıİ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
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ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

2 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıİ ȞȑȠȣȢ
ȋȡȒıĲİȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǹʌȡ-112

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȂȐȚȠȢ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȂĮȡ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ȣʌȩ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ
įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĮȞȐșİıȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ

ȈȣȝĳȦȞȓĮ ȈȪȞįİıȘȢ ȝİ ȋȡȒıĲİȢ

ȃĮȚ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȞȑȠȣ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ ADG III (U2840) ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ǻȚıĲȩȝȠȣ ǺȠȚȦĲȓĮȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ
ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ ıĲĮșȝȠȪ ADG III (TM1/TM5), ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣʌȠįȠȝȫȞ
(ȀĲȒȡȚȠ ǼȜȑȖȤȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ Ȃ/ȇ – M/R Station Building), ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ Ȃ/ ȇ ȈĲĮșȝȠȪ
įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ 23.500 Nm3/h , ȝİ ĲȚȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ
ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ ȕĮȞȫȞ (gas actuation systems), ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ ıĲİȖȐıĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȂİĲȡȘĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ (Skid Shelter) țĮȚ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲĮ ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ
țİȞĲȡȚțȐ ȕĮȞȠıĲȐıȚĮ ESD (Emergency Shut Down) ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȒ.
2.1.1.2. ȈȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ ȈĲĮșȝȩ CNG ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

2

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1,3 İțĮĲ €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȋȡȒıĲİȢ

ʌȡȩıȕĮıȘȢ

ıİ

ȞȑȠȣȢ

Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȘȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ȈȪȞįİıȘȢ.
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ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ȂĮȡ-183

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȂĮȡ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȂĮȡ-23

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ

ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ

ǵȤȚ ĮțȩȝĮ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ȝİĲȡȘĲȚțȠȪ ıĲĮșȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĮİȡȓȠȣ ıĲȠȞ
ıĲĮșȝȩ ıȣȝʌȚİıȝȑȞȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ.
2.1.1.3. ȈȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ ȈĲĮșȝȩ CNG ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ ȉȡȓʌȠȜȘ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

2,35 İțĮĲ €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȋȡȒıĲİȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ȂĮȡ-184

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȂĮȡ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȂĮȡ-23

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ

ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ

ǵȤȚ ĮțȩȝĮ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ʌȡȩıȕĮıȘȢ

ıİ

ȞȑȠȣȢ

3
Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ǻȑıȝİȣıȘ ȂİȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ.
4
Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ǻȑıȝİȣıȘ ȂİȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ.
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ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ȝİĲȡȘĲȚțȠȪ ıĲĮșȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĮİȡȓȠȣ ıĲȠȞ
ıĲĮșȝȩ ıȣȝʌȚİıȝȑȞȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ ȉȡȓʌȠȜȘ.

2.1.1.4. ȈȪȞįİıȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ KAVALA Oil ȝİ ǼȈȂĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǹȖȦȖȩȢ/ ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

3,4 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıİ ȞȑȠȣȢ
ȋȡȒıĲİȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ȃȠİ-185

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȂȐȚȠȢ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȣȜ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ

ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ

ǵȤȚ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȡȖȠ ȑȤİȚ ıțȠʌȩ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȒıİȚ ĲȘȞ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ KAVALA OIL. īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ
ĮȣĲȩ ĮȖȦȖȩȢ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ 6’’, 2km ȝȒțȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
(ȕĮȞȠıĲȐıȚȠ,
ıĲĮșȝȩȢ
ȟİıĲȡȠʌĮȖȓįȦȞ, hot tapping) țĮȚ ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ Kavala Oil ȝİ ĲȠ
ǼȈȂĭǹ. ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȖȠȡȐ ȖȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ȕĮȞȠıĲȐıȚȠ țĮȚ ĲȠ ıĲĮșȝȩ ȟİıĲȡȠʌĮȖȓįȦȞ.

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1.2. Ǽȇīǹ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ ǼȈĭǹ
(țĮĲȐ ĲȠ Įȡ. 92 ʌĮȡ. 4A(ii)ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ)

5

Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ǻȑıȝİȣıȘ ȂİȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ.
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2.1.2.1. ȈĲĮșȝȩȢ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ TAP ıĲȘ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮ
(Booster Compressor)
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ
ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ
ȈȣȝʌȚİıĲȒȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

30 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ ,
İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, įȚĮȝİĲĮțȩȝȚıȘ
ȡȠȫȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȃȠİ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȂĮȡ-23

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȣȞ-23

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲİȣȤȫȞ
įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ȆȚșĮȞȒ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ǼȈȆǹ 2014-20206,
ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

1,70% (ȤȦȡȓȢ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ)
0,87% (ȝİ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ)

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ȞȑȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ
ĮȖȦȖȠȪ TAP (Trans Adriatic Pipeline) ȝİ ʌȓİıȘ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ǼȈĭǹ.
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ 7.2a ĲȘȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ĭȚȜȠȟİȞȠȪıĮȢ ȋȫȡĮȢ (Host
Government Agreement-HGA) țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.4 ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȦȞ
ȇȣșȝȚıĲȫȞ ǼȜȜȐįĮȢ, ǹȜȕĮȞȓĮȢ țĮȚ ǿĲĮȜȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȉǹȇ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ
ȐȡșȡȦȞ 9, 32, 41(6), (8) țĮȚ (10) ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2009/73/ǼȀ (ǹʌȩĳĮıȘ ȇǹǼ 269/2013 (ĭǼȀ
Ǻǯ 1833/29.07.2013)) ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ (1) ıȘȝİȓȠ
įȚĮıȪȞįİıȘȢ (Tie In Point) ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ǼȈĭǹ – ȉǹȇ ȝİ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10
İțĮĲ. Nm3 / ȘȝȑȡĮ țĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȝĳȓįȡȠȝȘȢ ȡȠȒȢ (bi-directional flow). ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İʌİȞįȪıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ İȟĮȓȡİıȘȢ, șĮ țĮȜȣĳșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǻǼȈĭǹ
țĮȚ șĮ ĮȞĮțĲȘșİȓ ȝȑıȦ ĲȦȞ ĲȚȝȠȜȠȖȓȦȞ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ.

6

ȅ ǻǼȈĭǹ ȑȤİȚ ĮȚĲȘșİȓ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ 50,52% ıĲȠ İʌȚȜȑȟȚȝȠ țȩıĲȠȢ.
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ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȡȣșȝȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ, ĲȠ ıȘȝİȓȠ įȚĮıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ǼȈĭǹ țĮȚ ĲȠȣ ȉǹȇ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȝĳȓįȡȠȝȘȢ ȡȠȒȢ. Ǿ ȡȠȒ Įʌȩ ǼȈĭǹ ıĲȠȞ ȉǹȇ ȜȩȖȦ ĲȘȢ įȚĮĳȠȡȐȢ ʌȓİıȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ įȪȠ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ (66,4 barg vs 93 barg) ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȈĲĮșȝȠȪ
ȈȣȝʌȓİıȘȢ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ İʌȑȞįȣıȘ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȦȢ ĮȝĳȓįȡȠȝȘ (bi-directional) ȡȠȒ Įʌȩ
ĲȠȞ ȉǹȇ ıĲȠ ǼȈĭǹ (2Ș ĳȐıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ). ȉȠ ȑȡȖȠ ȑȤİȚ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ȝİ ĲĮ ǲȡȖĮ
ȀȠȚȞȠȪ ǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ İțĲȚȝȒșȘțĮȞ ʌȡȠțĮĲĮȡĲȚțȐ ıİ 7 MW ISO ıȣȞ
ĲȘȞ İĳİįȡȚțȒ ȝȠȞȐįĮ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ (2+1) x 3,5 MW ISO. ȅ ĲİȜȚțȩȢ ıȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ ĲĮ
ȜİʌĲȠȝİȡȒ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȣȝʌȚİıĲȒ șĮ ȠȡȚıĲȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ
ıȤİįȚĮıȝȠȪ. ȅȚ ıȣȝʌȚİıĲȑȢ șĮ țȚȞȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ȝİ ȘȜİțĲȡȠțȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ ȝİĲĮȕȜȘĲȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ
İȓĲİ ȝİ ĳȣȖȠțİȞĲȡȚțȠȪȢ țȚȞȘĲȒȡİȢ ĮİȡȚȠıĲȡȩȕȚȜȠȣ. Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ șĮ ȠȡȚıĲİȓ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ.

2.1.2.2. ȉİȤȞȚțȩ țȑȞĲȡȠ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ıĲȘ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȁȠȚʌȩȢ
İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1,6 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ǼȈĭǹ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȣȜ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȣȜ-21

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ȣʌȩ įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐșİıȘ
țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ Ȋĭǹ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0,07%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ȉȠ ǲȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞȩȢ ȀȑȞĲȡȠȣ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ ȖȚĮ șİȦȡȘĲȚțȒ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȒ
İȟȐıțȘıȘ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ. Ǿ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȝȚĮȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȣʌȠįȠȝȒȢ șĮ İȓȞĮȚ Ș
ʌȡȫĲȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ǺĮȜțĮȞȓȦȞ. ĬĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ʌȡȦĲĮȡȤȚțȐ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ
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İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ĮȜȜȐ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ țĮȚ İȣțĮȚȡȓĮ ȖȚĮ
ȣʌȘȡİıȓİȢ ȝȘ-ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȐȜȜȦȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȫȞ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ
țĮȚ ǻȚĮȞȠȝȒȢ, ıȣȝȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ıĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ǲȜȜȘȞİȢ ȋȡȒıĲİȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȠ ȀȑȞĲȡȠ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ țİȞĲȡȚțȩ țĲȓȡȚȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ıĲİȖȐıİȚ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ șİȦȡȘĲȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ
ȝȚĮ ȟİȤȦȡȚıĲȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ Ƞ įȠțȚȝĮıĲȚțȩȢ ȝİĲȡȘĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȖȚĮ ʌȡĮțĲȚțȒ
İȟȐıțȘıȘ.
2.1.2.3. ȃȑĮ ʌȡȠȕȜȒĲĮ Small Scale LNG ıĲȠȞ ȉİȡȝĮĲȚțȩ ıĲĮșȝȩ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

20,4 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȉȡȠĳȠįȠıȓĮ ĳ.Į. ıİ ȞȑİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǻİț-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȣȞ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

Ȉİʌ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǼʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ Įʌȩ ĲȠ Poseidon Med II (ȖȚĮ
ȝİȜȑĲİȢ), ʌȚșĮȞȒ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ǼȈȆǹ
2014-20207, ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ
įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ȆȡȩıșİĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
Ȋĭǹ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȝİȜİĲȫȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ įȡȐıȘȢ
POSEIDON MED II. ȈĲȘ įȡȐıȘ ĮȣĲȒ, ʌȠȣ ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ ǿȃǼǹ (Innovation
and Network Executive Agency), ȝİȜİĲȫȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȕȒȝĮĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ
ȣȚȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȖȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȦȢ țĮȣıȓȝȠȣ ȞĮȣĲȚȜȓĮȢ ıĲȘȞ ǹȞĮĲȠȜȚțȒ
ȂİıȩȖİȚȠ țĮșȚıĲȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ țȠȝȕȚțȩ ıȘȝİȓȠ ĮȞİĳȠįȚĮıȝȠȪ țĮȚ įȚĮȞȠȝȒȢ
ȣȖȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ıĲȘ ȃȠĲȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȒ ǼȣȡȫʌȘ. Ȃİ ĲȘȞ įȡȐıȘ ĮȣĲȒ, ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ 26 İĲĮȓȡȠȚ ĲȠȣ țȜȐįȠȣ ĲȘȢ ȞĮȣĲȚȜȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ Įʌȩ ĲȡȓĮ

7

ȅ ǻǼȈĭǹ ȑȤİȚ ĮȚĲȘșİȓ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ 50,42% ıĲȠ İʌȚȜȑȟȚȝȠ țȩıĲȠȢ.

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18017

țȡȐĲȘ ȂȑȜȘ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ. (ȀȪʌȡȠȢ, ǼȜȜȐįĮ, ǿĲĮȜȓĮ), İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ȠįȘȖȓĮ 94/2014/ǼǼ, Ș ȠʌȠȓĮ
İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ȝİ ĲȠȞ ȃ. 4439/2016 ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
Ǿ ȞȑĮ ʌȡȠȕȜȒĲĮ șĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ȕȠȡİȚȠĮȞĮĲȠȜȚțȩ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ țĮȚ șĮ
İȟȣʌȘȡİĲİȓ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ Ȋĭǹ ıİ ʌȜȠȓĮ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ (1.000 m3 țĮȚ ȑȦȢ 28.000 m3).
ȉĮ ȝȚțȡȩĲİȡĮ ʌȜȠȓĮ șĮ İĳȠįȚȐȗȠȣȞ ȐȜȜĮ ʌȜȠȓĮ ʌȠȣ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ȝİ LNG (ʌȜȠȓĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
ĳȠȡĲȓȠȣ, ȝİĲĮĳȠȡȐȢ İȝʌȠȡİȣȝĮĲȠțȚȕȫĲȚȦȞ, Ro-Pax), ıĲȠ ȜȚȝȐȞȚ ĲȠȣ ȆİȚȡĮȚȐ țȣȡȓȦȢ țĮȚ
İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ȜȚȝȑȞİȢ.
ȉĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ ʌȜȠȓĮ șĮ ʌȡȠȝȘșİȪȠȣȞ įȠȡȣĳȠȡȚțȑȢ ĮʌȠșȒțİȢ Ȋĭǹ țĮȚ ıĲĮșȝȠȪȢ įȚĮȞȠȝȒȢ
ıİ ȐȜȜȠȣȢ ȜȚȝȑȞİȢ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ (ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ȆȐĲȡĮ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
Poseidon Med II), țĮșȫȢ țĮȚ ȞȘıȚȐ ȝȑıȦ İȚțȠȞȚțȫȞ ĮȖȦȖȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȝİȜİĲȫȞ ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮȢ, ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ İȡİȣȞȫȞ țĮȚ ĲȘȢ
ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȦȞ ȕȑȜĲȚıĲȦȞ įȚĮșȑıȚȝȦȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ĮȖȠȡȑȢ, ĲȠ ıȤȑįȚȠ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞȩȢ ȞȑȠȣ QUAYWALL (țĮĲĮıțİȣȒ İȜȜȚȝİȞȚıȝȠȪ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮțĲȒ), ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ țȡȣȠȖİȞȚțȫȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ țĮȚ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ȕȡĮȤȓȠȞİȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ, ȕĮȜȕȓįȦȞ, ȠȡȖȐȞȦȞ, ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȦȞ ț.Ȝʌ.).

2.1.2.4. ǼʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ǼĳİįȡȚțȒȢ ǿıȤȪȠȢ ıĲȠȞ ȉİȡȝĮĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ Ȋĭǹ
ĲȘȢ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ/įȚĮȤİȓȡȚıȘ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

3,5 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǼʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ǼĳİįȡȚțȒȢ
ǿıȤȪȠȢ ıĲȘ ȇİȕȣșȠȪıĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȂĮȡ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȂĮȡ-21

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ Ȋĭǹ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0,13%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18018

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ǼĳİįȡȚțȒȢ ǿıȤȪȠȢ ıĲȠȞ ȉİȡȝĮĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ
Ȋĭǹ ĲȘȢ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ Įʌȩ ĲĮ 9 MVA ıĲĮ 12 MVA, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ
ȖȡĮȝȝȑȢ ǻǼǾ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Post Expansion Performance Test ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȘȢ 2ȘȢ
ǹȞĮȕȐșȝȚıȘȢ ıĲȘ ȇİȕȣșȠȪıĮ, įȚĮʌȚıĲȫșȘțİ ȩĲȚ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ȣȥȘȜȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĮȞĮȕĮșȝȚıȝȑȞȠȣ ĲİȡȝĮĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ Ȋĭǹ, įİȞ
İʌĮȡțİȓ Ș ǾȜİțĲȡȚțȒ ǼĳİįȡȚțȒ ǿıȤȪȢ.
ȅȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĮĳȠȡȠȪȞ țȣȡȓȦȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȐȞİȚ Ƞ ǻǼǻǻǾǼ
ıĲȠȞ ȣʌȠıĲĮșȝȩ ıĲĮ ȂȑȖĮȡĮ. ǹĳȠȡȐ İʌȓıȘȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ
ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩ įȓțĲȣȠ.
2.1.2.5. ǲȡȖĮ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ǼȈĭǹ- 4Ș ȅȝȐįĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

0,54 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

0,54 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹȣȟȘȝȑȞȘ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-20

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

ǲȡȖĮ 1 : Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ
ǲȡȖĮ 2 țĮȚ 3: Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,03%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

1. ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ įȪȠ (2) ȇȣșȝȚıĲȚțȫȞ ǺĮȞȫȞ 24''Mokveld
ǹĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ įȪȠ (2) ȇȣșȝȚıĲȚțȫȞ ǺĮȞȫȞ 24’’ MOKVELD ıĲȠ ȂİĲȡȘĲȚțȩ
ȈĲĮșȝȩ ȈȣȞȩȡȦȞ ȈȚįȘȡȠțȐıĲȡȠȣ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĭǹ țĮĲȐ ĲȘȞ
İʌİȡȤȩȝİȞȘ ȝȘ İʌĮȞįȡȦȝȑȞȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȠ ȑȡȖȠ ĲȘȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȞȑȦȞ ȕĮȞȫȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ 350.000€
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2. ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ įȪȠ (2) ȥȣțĲȚțȫȞ ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ
ȉȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ įȪȠ (2) ȥȣțĲȚțȫȞ
ıȣȖțȡȠĲȘȝȐĲȦȞ YORK Chillers ıĲȠ ȂİĲȡȘĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ ȈȣȞȩȡȦȞ ȈȚįȘȡȠțȐıĲȡȠȣ ȝİ ıĲȩȤȠ
ĲȘȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȥȪȟȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩĲİȡȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ. Ǿ ȝİȜȑĲȘ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İțĲȚȝȐĲĮȚ ıİ
120.000€.
3. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȡȚȫȞ (3) ȝȠȞȐįȦȞ odorant ıİ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪȢ ȈĲĮșȝȠȪȢ
ǹĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȡȚȫȞ (3) ȞȑȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ odorant ıĲȠȣȢ
ȂİĲȡȘĲȚțȠȪȢ ȈĲĮșȝȠȪȢ ıĲȘȞ ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ, ȀȠȝȠĲȘȞȒ țĮȚ ȆİĲȡȠʌȘȖȒ. ȉȠ ȑȡȖȠ șĮ
ıȣȝȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȩıȝȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
İțĲȚȝȐĲĮȚ ıİ 70.000 €.
2.1.2.6. ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȋĭǹ țĮȚ ȀȁȈ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

2 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

2 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹȣȟȘȝȑȞȘ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-21

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ Ȋĭǹ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0%8

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

1. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȀĲȚȡȚĮțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȋĭǹ

8

ǼțĲȚȝȫȞĲĮȢ ȩĲȚ Ș İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ ȜȩȖȦ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘȢ șĮ ĮȞĲȚıĲĮșȝȓıİȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ țȩıĲȠȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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Ǿ İʌȑȞįȣıȘ ĮĳȠȡȐ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ʌȡȠȝȒșİȚĮ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ ĮȑȡĮ ȝİ ȞȑȠȣ ĲȪʌȠȣ INVERTER, ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĳȦĲȚıȝȠȪ ȝİ
ȞȑȠȣȢ ȜĮȝʌĲȒȡİȢ (led). ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İțĲȚȝȐĲĮȚ ıİ 100.000€.
2. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȀĲȚȡȚĮțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȀȁȈ
ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȓȞĮȚ Ș İȞİȡȖİȚĮțȒ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ ȀĲȚȡȚĮțȫȞ țĮȚ ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ/
ȂȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ȀȑȞĲȡȦȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ & ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
İʌȓĲİȣȟȘ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıİ İȞĮȡȝȩȞȚıȘ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ
țĲȚȡȓȦȞ ‘’ȀǼȃǹȀ’’ (ĭǼȀ Ǻ 2367/12.07.2017). Ǿ İȞ ȜȩȖȦ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ıİ ıȣıĲȒȝĮĲĮ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĳȦĲȚıȝȠȪ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȒ
İȞȑȡȖİȚĮ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İțĲȚȝȐĲĮȚ ıİ 1.900.000€.
2.1.2.7. ȉİȤȞȚțȒ ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

2,0 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ
ǼȈĭǹ

-

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹȣȟȘȝȑȞȘ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȜ-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿĮȞ- 23

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿĮȞ- 23

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,09%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

Ǿ ıȣȞİȤȒȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ȀĮșȠįȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȦȢ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȦȜȘȞĮȖȦȖȠȪ ʌȠȣ įȡĮ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıĲȘȞ
İʌȚșİȫȡȘıȘ ǿn Line Inspection (ILI) țĮȚ İȝʌȜȠȣĲȓȗİȚ ȝİ ıȘȝĮȞĲȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ Pipeline Integrity Management System (PIMS).
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Ǿ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ țĮșȠįȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȡİȚȢ ȕĮıȚțȑȢ
ıȣȞȚıĲȫıİȢ:
1. ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȝİ ĲȘȜİȝİĲȐįȠıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ
ĲȘȜİȡȪșȝȚıȘ:
Į. ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȘȜİȝȑĲȡȘıȘȢ / ĲȘȜİȡȪșȝȚıȘȢ ȂİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȫȞ / ǹȞȠȡșȦĲȫȞ țĮȚ
ȂİĲȡȘĲȚțȫȞ ȈĲĮșȝȫȞ ȀĮșȠįȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȕ. ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ įȚȐȕȡȦıȘȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ țĮșȠįȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ıİ İȚįȚțȐ ĮȚıșȘĲȒȡȚĮ.
2.
ǹȞĮșİȫȡȘıȘ - ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȓȘıȘ ȝİȜİĲȫȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ
Ȃİ ıĲȩȤȠ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖİȚȫıİȦȞ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȚțİȡĮȣȞȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȝȠȞȦĲȚțȫȞ ıȣȞįȑıȝȦȞ.
3. ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ İțĲȠȞȦĲȫȞ İʌĮȖȩȝİȞȦȞ ĲȐıİȦȞ ıĲȠ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ ıȪıĲȘȝĮ
ȖİȚȫıİȦȞ.
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įİ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȝȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȜĮȞĲȗȫȞ Įʌȩ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȝȑȡȠȣȢ ĲȦȞ ȂİĲĮıȤȘȝĮĲȚıĲȫȞ/ǹȞȠȡșȦĲȫȞ ȝİ DC
ıĲȠȚȤİȓȠ.
2.1.2.8. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ıİ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ ȤȡȩȞȠ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǲȡȖȠ İȜȑȖȤȠȣ/ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

0,35 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

-

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹȣȟȘȝȑȞȘ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȂȐȚȠȢ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȞ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȣȞ-21

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȍȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,002%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ Pipeline Manager. ȉȠ ȜȠȖȚıȝȚțȩ șĮ
ʌȡȠıĮȡȝȠıĲİȓ ıĲȠ ǼȈȂĭǹ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘ ıİ ıȣȞșȒțİȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ
ȤȡȩȞȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ off-line ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȠȣ ǼȈĭǹ. ǻİįȠȝȑȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȠȪ ȤȡȩȞȠȣ țĮȚ ȚıĲȠȡȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ĮȣĲȩȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȠ ıȣıĲȒȝĮĲĮ SCADA țĮȚ ȆȡȩȕȜİȥȘȢ ĭȠȡĲȓȠȣ. ĬĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȝȚĮ
ȐįİȚĮ ʌĮȡĮȝİĲȡȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ İȚıĮȖȦȖȒ ȝİĲĮȕȠȜȫȞ Ȓ ʌȡȠıșȘțȫȞ ıĲȠ ȝȠȞĲȑȜȠ.
ȉȠ ȜȠȖȚıȝȚțȩ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȗİȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ :
- ȊįȡĮȣȜȚțȑȢ țĮĲĮĲȠȝȑȢ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ
- ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮʌȠșȘțİȣȝȑȞȠȣ ĮİȡȓȠȣ ĮȖȦȖȠȪ
- ǹȞȓȤȞİȣıȘ ȣʌİȡ- țĮȚ ȣʌȠ-ʌȓİıȘȢ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ
- ǹȞȓȤȞİȣıȘ įȚĮȡȡȠȒȢ țĮȚ İȞĲȠʌȚıȝȩȢ șȑıȘȢ įȚĮȡȡȠȒȢ ıĲȠȞ ĮȖȦȖȩ
- ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ʌȠȚȠĲȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ
- ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ șȑıȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȟȑıĲȡȠȣ.
2.1.2.9 ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ İĳĮȡȝȠȖȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

7 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

7 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȌȘĳȚȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
țȪȡȚȦȞ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ įȚİȡȖĮıȚȫȞ
ǺİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ ʌȠȣ
İȟȐȖİĲĮȚ Įʌȩ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐ įİįȠȝȑȞĮ
țĮȚ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȜȒȥȘȢ ĮʌȠĳȐıİȦȞ
ǺİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİ
ĲȡȓĲĮ ȝȑȡȘ: ǼʌȓĲİȣȟȘ ȕȑȜĲȚıĲȘȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ țȪțȜȠȣ ȗȦȒȢ ĲȦȞ
ʌĮȖȓȦȞ (Asset Lifecycle Management)
țĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
ǹȟȚȠʌȠȓȘıȘ țĮȚȞȠĲȩȝȦȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ İʌȚșİȫȡȘıȘ
ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ
ǹʌȩțĲȘıȘ ȠȜȚıĲȚțȒȢ İȚțȩȞĮȢ ĲȦȞ
İĲĮȚȡȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȝİ ĲȠ
țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

Ȉİʌ- 2019

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ĭȐıȘ 1: ǿĮȞ-2021
ĭȐıȘ 2: ǿĮȞ-2022

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ĭȐıȘ 1: ǿĮȞ-2021
ĭȐıȘ 2: ǿĮȞ-2022

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȍȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,536%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

18023

ȅ ǻǼȈĭǹ, ȝİ ıĲȡĮĲȘȖȚțȩ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ȥȘĳȚĮțȩ ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıȝȩ țĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȚșİȓ ıĲȚȢ ʌȡȠțȜȒıİȚȢ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ȚıȤȪȠȞ ȡȣșȝȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ, ȑȤİȚ țĮĲĮȡĲȓıİȚ ȑȞĮ ʌİȞĲĮİĲȑȢ ʌȜȐȞȠ ȝİĲĮıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘ
ȝİĲȐȕĮıȘ ıĲȠ ȞȑȠ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȩ ȂȠȞĲȑȜȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ. ȈĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȜĮȓıȚȠ, ĲȠ "ǲȡȖȠ
ȖȚĮ ĲȠ ȂİĲĮıȤȘȝĮĲȚıȝȩ ĲȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ" ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȠȣ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ ʌȜȐȞȠȣ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ șȑıʌȚıȘ İȞȩȢ ȆȜĮȚıȓȠȣ
ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ
țĮșȫȢ țĮȚ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȞȑȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȑȡȖȠ
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ȡȠȑȢ İȡȖĮıȚȫȞ (workstreams):
1. ĭȐıȘ 1: ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ
ȝȠȞĲȑȜȠȣ ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȘȢ
ȕȑȜĲȚıĲȘȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ. ȂİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įȡȐıİȚȢ ȩʌȦȢ
Ƞ ıȤİįȚĮıȝȩȢ İȞȩȢ ȆȜĮȚıȓȠȣ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȕȐıİȚ ȕȑȜĲȚıĲȦȞ
ʌȡĮțĲȚțȫȞ țĮȚ įȚİșȞȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ, Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ / įȚțȜİȓįȦȞ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȠȣ ȕȑȜĲȚıĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮșȫȢ Ș țĮĲȐȡĲȚıȘ
ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕȑȜĲȚıĲȘ ʌĮȡȠȤȒ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ. ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, Ș İȞ ȜȩȖȦ ȡȠȒ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įȡȐıİȚȢ ȌȘĳȚĮțȠȪ ȂİĲĮıȤȘȝĮĲȚıȝȠȪ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ
ȊʌȠȜȠȖȚıĲȚțȠȪ ȃȑĳȠȣȢ (Cloud) țĮȚ İțĲȑȜİıȘȢ ʌİȡȚȠįȚțȫȞ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȦȞ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ıĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ ıĲȚȢ țȡȓıȚȝİȢ ȣʌȠįȠȝȑȢ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ.
2. ĭȐıȘ 2: ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ įȡȐıİȚȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȕİȜĲȓȦıȘ
țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ İĳĮȡȝȠȖȫȞ (business applications)
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȘ ȞȑȦȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș
ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ İĳĮȡȝȠȖȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ, Ƞ ıȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ Ș
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İĳĮȡȝȠȖȫȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȖȚĮ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ țȪțȜȠȣ ȗȦȒȢ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ.
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ İțʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ ĲȘȢ İĲĮȚȡȚțȒȢ ıĲȡĮĲȘȖȚțȒȢ, Ƞ ǻǼȈĭǹ ıțȠʌİȪİȚ ȞĮ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȝȒȝĮ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ țȪȡȚȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ
ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ țĮȚ ȞĮ İȞĲȐȟİȚ ȞȑİȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ȝİ ĮʌȫĲİȡȠ ıĲȩȤȠ ĲȠȞ ıȣȞİȤȒ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȣʌȠįȠȝȫȞ,
ĲȘ ȥȘĳȚȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ įȚİȡȖĮıȚȫȞ, ĲȘ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȪ țȩıĲȠȣȢ.
ȅȚ țȪȡȚȠȚ ȐȟȠȞİȢ İȓȞĮȚ ĲȠ ȞȑȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ERP, Ș ȣʌȠįȠȝȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐțĮȝȥȘ įİįȠȝȑȞȦȞ
ȝİĲȐ Įʌȩ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ, Ș įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ İȞȩȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĮȡȤİȓȦȞ, Ș İʌȑțĲĮıȘ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ įȣȞĮȝȚțȠȪ, Ș İȚıĮȖȦȖȒ İĳĮȡȝȠȖȫȞ ȝȠȞĲİȜȠʌȠȓȘıȘȢ, Ș
ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȠȣ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȣ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ȑȡȖȦȞ, ȠȚ
ȠʌȠȓȠ șĮ İʌȚĲȡȑȥȠȣȞ ȝȓĮ ȖȡȘȖȠȡȩĲİȡȘ, ʌȚȠ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ țĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ.
ȅ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȩȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠıĮĳȘȞȚıĲİȓ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĲȠȣȢ İʌȩȝİȞȠȣȢ
ȝȒȞİȢ.
2.1.2.10 ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ /ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

2 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

-

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȉȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞȑȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǻİț-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȜ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȅțĲ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȍȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,087%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020
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ȉȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȂİĲȡȘĲȚțȩ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ
ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȝȑıȦ ĮȖȦȖȫȞ ıĲȚȢ ʌȩȜİȚȢ ȀĮıĲȠȡȚȐ, ǱȡȖȠȢ ȅȡİıĲȚțȩȞ
țĮȚ ȂĮȞȚȐțȚ. ȉȠ ĮȑȡȚȠ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıĲȠ Ȃ/ȇ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ ȝȑıȦ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ȉǹȇ.
2.1.2.11. ȈĲĮșȝȩȢ CNG ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȈĲĮșȝȩȢ CNG

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

-

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȉȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞȑȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǻİț-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȜ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȅțĲ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȍȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȂȘȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,046%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

Ȉİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȠ ȑȡȖȠ 2.1.2.10 Ƞ ıĲĮșȝȩȢ CNG ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ ĲȡȠĳȠįȠĲȘșİȓ ȝİ
ıȣȝʌȚİıȝȑȞȠ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ īȡİȕİȞȫȞ. ȉȠ ĮȑȡȚȠ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıĲȠ ıĲĮșȝȩ
CNG ȝȑıȦ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ TAP.

2.1.2.12. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǱıʌȡȠȣȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

3 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

-

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȉȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞȑȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǻİț-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȜ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȅțĲ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȍȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,133%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȂİĲȡȘĲȚțȩ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǱıʌȡȠȣȢ
ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȝȑıȦ ĮȖȦȖȫȞ ıĲȚȢ ʌȩȜİȚȢ ȈțȪįȡĮ, ǲįİııĮ, ȃȐȠȣıĮ,
ǺȑȡȠȚĮ țĮȚ īȚĮȞȞȚĲıȐ. ȉȠ ĮȑȡȚȠ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıĲȠ Ȃ/ȇ ĲȠȣ ǱıʌȡȠȣȢ ȝȑıȦ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ
ȉǹȇ.
2.1.2.13. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȆİȡįȓțțĮ ǼȠȡįĮȓĮȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

3 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

-

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȉȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞȑȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǻİț-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȜ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȅțĲ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȍȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0,133%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020
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ȉȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȂİĲȡȘĲȚțȩ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȆİȡįȓțțĮ
ǼȠȡįĮȓĮȢ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȝȑıȦ ĮȖȦȖȫȞ ıĲȚȢ ʌȩȜİȚȢ ĲȘȢ ǻȣĲȚțȒȢ
ȂĮțİįȠȞȓĮȢ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȜİșȑȡȝĮȞıȘȢ (ȀȠȗȐȞȘ, ȆĲȠȜİȝĮǸįĮ, ĭȜȫȡȚȞĮ,
ǹȝȪȞĲĮȚȠ). ȅȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıȒȝİȡĮ ȝİ ĲȘȞ șİȡȝȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ
ıĲȠȣȢ ȜȚȖȞȚĲȚțȠȪȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ĲȘȢ ǻǼǾ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȩȝȦȢ șĮ ĲİșȠȪȞ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıĲȠ
ʌȡȠıİȤȑȢ ȝȑȜȜȠȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮʌȠȜȚȖȞȚĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲȠ 2028 ʌȠȣ ȑȤİȚ İȟĮȖȖİȓȜİȚ Ș
ȀȣȕȑȡȞȘıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȤİįȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ǼȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ ĲȠ ȀȜȓȝĮ. ȉȠ ĮȑȡȚȠ șĮ
ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıĲȠ Ȃ/ȇ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ȝȑıȦ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ȉǹȇ.
ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.1.3. ǲȇīǹ ǻǿǹȈȊȃǻǼȈǾȈ ȉȅȊ ǼȈȂĭǹ ȂǼ ǹȁȁǹ ȈȊȈȉǾȂǹȉǹ
ĭȊȈǿȀȅȊ ǹǼȇǿȅȊ
2.1.3.1. ǻȚĮıȪȞįİıȘ ȝİ FSRU ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ & ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

10 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıİ ȞȑȠȣȢ
ȋȡȒıĲİȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-189

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

-

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

-

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

-

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

-

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ / ȆȡȩıșİĲȠ ȉȑȜȠȢ
ȈȪȞįİıȘȢ

ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ

ǵȤȚ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ǵȤȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ Ȃ/ȇ ıĲĮșȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ Įʌȩ ĲȠ
FSRU ĲȘȢ ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ Ș ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ įİȞ ȑȤİȚ ȜȘĳșİȓ
ĮțȩȝĮ. ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ Įʌȩ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ
ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ Ș įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ İȚıȩįȠȣ ıĲȠ ǼȈȂĭǹ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įİıȝİȣșİȓ İȓȞĮȚ (Į) 1,9
İțĮĲ. Nm3/Șȝ. ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ĮİȡȓȠȣ ȓįȚĮȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ıİ ıȘȝİȓĮ İȟȩįȠȣ
9

Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ǻȑıȝİȣıȘ ȂİȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ.
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ĮȞĮĲȠȜȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ (įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ȣʌȩ ȩȡȠ), (ȕ) 10,7 İțĮĲ. Nm3/Șȝ. ȣʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ĮİȡȓȠȣ ȓįȚĮȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ıİıĲȠ ıȘȝİȓȠ İȟȩįȠȣ «ȀȠȝȠĲȘȞȒ/ ȈȪȞįİıȘ
ȝİ IGB» (įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ȣʌȩ ȩȡȠ) țĮȚ (Ȗ) 0,7 İțĮĲ. Nm3/Șȝ. ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ, ȝİ ĲȘȞ
ȣʌȩșİıȘ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ȈȘȝİȓȠ ǼȚıȩįȠȣ ȀȒʌȠȚ
țĮȚ ĲİȤȞȚțȒȢ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ǼȚıȩįȠȣ «ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ/ ȈȪȞįİıȘ ȝİ ȉǹȇ» ıĲȠ
İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ 4,1 İțĮĲ. Nm3/Șȝ. (İțțȡİȝİȓ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ȣʌȠșȑıİȦȞ țĮȚ İʌȓıȘȢ Ș ȑȖțȡȚıȘ
ĲȘȢ ȇǹǼ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ –conditional capacities ).
ȉȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ǲȡȖȦȞ ȈȪȞįİıȘȢ ȋȡȘıĲȫȞ ǼȈĭǹ.

2.1.3.2. ǻȚĮıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ IGB ȝİ ĲȠ ǼȈȂĭǹ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
(ǺĮȞȠıĲȐıȚĮ)

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

0,35 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȚĮıȪȞįİıȘ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ĳ.Į.

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-19

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿĮȞ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿĮȞ-21

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

0,014%

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȣʌȠ-ȑȡȖĮ:
(Į) ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ ĮȖȦȖȠȪ 36”, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ıȣȞįȑıİȚ (ıĲȠ ȝȑȜȜȠȞ)
ĲȠ ǼȈȂĭǹ ȝİ ĲȠȞ IGI (įȚȐĲĮȟȘ ĮȞĮȝȠȞȒȢ ıĲȠȞ ĮȖȦȖȩ 36’’ȝİ ȕȐȞĮ),
(ȕ) ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȞȩȢ (1) ȕĮȞȠıĲĮıȓȠȣ 28” ȝİ ʌĮȡĮțĮȝʌĲȒȡȚĮ įȚȐĲĮȟȘ 4” (įȚȐĲĮȟȘ bypass) ȖȚĮ ĲȘȞ ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠȞ ĮȖȦȖȩ IGB,
ȉȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ǲȡȖȦȞ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ.
2.1.3.3. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȩȖİȚĮ
ǹʌȠșȒțȘ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ıĲȘ ȃȩĲȚĮ ȀĮȕȐȜĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
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ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

7,5 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹıĳȐȜİȚĮ İĳȠįȚĮıȝȠȪ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

-

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

-

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

-

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

-

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

-

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

-

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

-

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂİıȠıĲĮșȝȚțȒ ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ

-

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ǵȤȚ

18029

ȅ ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ țĮȚ ĮʌȩȜȘȥȘ
ĮİȡȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȩȖİȚĮ ǹʌȠșȒțȘ ıĲȘ ȃȩĲȚĮ ȀĮȕȐȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮțȩȝĮ Ș ȉİȜȚțȒ
ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ įİȞ ȑȤİȚ ȜȘĳșİȓ.
ȉȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ǲȡȖȦȞ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ.
ȈȣȞȠȜȚțȒ ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȂȑıȘȢ ȋȡȑȦıȘȢ ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ
Ǿ ȑȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ȇȆǺ ĲȦȞ ǲȡȖȦȞ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ İʌȚȕĮȡȪȞİȚ ĲȘȞ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ țĮĲȐ 1,78% (ȣʌȩșİıȘ ȜȒȥȘȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ İʌȚȤȠȡȘȖȒıİȦȞ).ȉȠ ȩĳİȜȠȢ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĮȣĲȫȞ ĮȞĲȚıĲĮșȝȓȗİȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȪȟȘıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ ȝİȜȑĲİȢ țȩıĲȠȣȢ-ȠĳȑȜȠȣȢ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ
ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚİȟĮȤșİȓ ȖȚĮ ĲĮ ʌȜȑȠȞ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȑȡȖĮ.

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.2. ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǿȈȂǼȃǹ Ǽȇīǹ ȉȍȃ ȅȆȅǿȍȃ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ
Ǿ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.2.1. Ǽȇīǹ ȆȅȊ ȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿ Ȉȉȅ ǼīȀǼȀȇǿȂǼȃȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ10 Ȁǹǿ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ Ǿ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ ȉȅȊȈ ȈȉǾȃ
ȆǼȇǿȅǻȅ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȉȅȊ ȆǹȇȅȃȉȅȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ

ǹʌȩĳĮıȘ ȇǹǼ 236/2019/21-02-2019 ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ «ǲȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ
2017í 2026».
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2.2.1.1. ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮȖȦȖȠȪ ȊȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȂĮȣȡȠȝȐĲȚ (ǺȐȖȚĮ)-ȁȐȡȣȝȞĮ țĮȚ ĲȠȣ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ȁǹȇȀȅ ī.Ȃ.Ȃ ǹ.Ǽ. ȝİ ĲȠ
ǼȈĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ǹȖȦȖȩȢ,
ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

17,5 İț. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ȞȑȦȞ ȋȡȘıĲȫȞ
ıĲȠ ǼȈĭǹ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-13

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

-

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

-

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

-

ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ

Ǽțțȡİȝİȓ

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

-

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

-

ȈȣȝĳȦȞȓĮ ȈȪȞįİıȘȢ ȝİ ȋȡȒıĲȘ

Ǽțțȡİȝİȓ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ǵȤȚ

ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȑȡȖȠ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ:
ǹȖȦȖȠȪ ȝȒțȠȣȢ 36 km țĮȚ įȚĮȝȑĲȡȠȣ 10 in,Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ ĲȠ ȕĮȞȠıĲȐıȚȠ
«ȂĮȣȡȠȝȐĲȚ (ǺȐȖȚĮ)» ĲȠȣ ȀİȞĲȡȚțȠȪ ǹȖȦȖȠȪ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȚȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ȁǹȇȀȅ ǹ.Ǽ. ıĲȘ ȁȐȡȣȝȞĮ,
x ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ ıĲĮșȝȠȪ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ ıİ ȤȫȡȠ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮȤȦȡȒıİȚ Ș
ȁǹȇȀȅ.
ȅȚ ȝİȜȑĲİȢ ȦȡȓȝĮȞıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȓȞĮȚ ıİ
İȟȑȜȚȟȘ. ȅȚ ȝİȜȑĲİȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȪȝȕĮıȘȢ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ȝİ ĲȘȞ ȁǹȇȀȅ ǹ.Ǽ. ȖȚĮ
«ǼțʌȩȞȘıȘ ȝİȜİĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĲȘȢ ȁǹȇȀȅ ǹ.Ǽ. ȝİ ĲȠ ǼȈĭǹ».
x

ȉȠ ȑȡȖȠ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲĮ ȑȡȖĮ İțĲȩȢ ĲȡȚİĲȓĮȢ țĮșȫȢ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȝȓĮ ʌȡȩȠįȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ĮȞȐȜȘȥȘ įȑıȝİȣıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȋȡȒıĲȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȒȢ ĲȠȣ ȑȦȢ ıȒȝİȡĮ.
2.2.1.2. ȈĲĮșȝȩȢ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȠȣȢ ȀȒʌȠȣȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ
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ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ȈȣȝʌȚİıĲȒȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

15 İț. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȉİȤȞȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ǼȈĭǹ,
įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ǼȈĭǹ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȜ-0711

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǿȠȪȜ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȜ-23

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȅțĲ-23

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ȆȚșĮȞȒ ǼʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ǼȈȆǹ 2014202012, ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ĮȪȟȘıȘ

ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ

ȈĲȩȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȓȞĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȠ ĮȑȡȚȠ ʌȠȣ İȚıȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈȘȝİȓȠ
ǼȚıȩįȠȣ ȀȒʌȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲȒıİȚ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ
ĮȖȠȡȐȢ įȣĲȚțȐ ĲȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĮİȡȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȉȠȣȡțȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ĲȡȑȤȠȣıĮ ĲİȤȞȚțȒ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ 4,3 mNm3 / ȘȝȑȡĮ Ȓ / țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĳȣıȚțȒ
ĮȞĲȓıĲȡȠĳȘ ȡȠȒ ıĲȠ ȈȘȝİȓȠ ǻȚĮıȪȞįİıȘȢ ȈȚįȘȡȠțȐıĲȡȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȡȑȤȠȣıĮ
įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ 5,7 İțĮĲ. Nm3/d Ȓ/țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡȑȥİȚ ĲȘ ȡȠȒ ĮİȡȓȠȣ ıĲȠ ǼȈĭǹ Įʌȩ
İȞįİȤȩȝİȞȘ ȣʌȩȖİȚĮ ĮʌȠșȒțȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȀĮȕȐȜĮȢ Ȓ Įʌȩ İȞįİȤȩȝİȞȠ ȞȑȠ ıĲĮșȝȩ
İȚıĮȖȦȖȒȢ LNG ıĲȘȞ ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȝİȜȑĲİȢ ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ..
ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠȞ 4o țĮĲȐȜȠȖȠ PCI ʌȠȣ İȟȑįȦıİ Ș ǼȀ ĲȠ 2019. Ǿ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ ıȣȝʌȚİıĲȒ İțĲȚȝȐĲĮȚ ıİ (1 + 1) x 2,5 MW ISO.
ȅ ıĲĮșȝȩȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȢ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ İʌİȚįȒ Ș ȝȑȖȚıĲȘ
ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ įȣĲȚțȐ ĲȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ İȓȞĮȚ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȘ.
2.2.1.3. ȈĲĮșȝȩȢ Ȃ/ȇ ıĲȘȞ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ȝİ ĲȠȞ TAP
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

11

12

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ǹȖȦȖȩȢ, ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

12 İț. €

ǼȓȞĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮȢ İțʌȩȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ.
ȅ ǻǼȈĭǹ ȑȤİȚ ĮȚĲȘșİȓ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ 50,05% ıĲȠ İʌȚȜȑȟȚȝȠ țȩıĲȠȢ.
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ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹıĳȐȜİȚĮ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪ

İȞȓıȤȣıȘ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

19-ǿȠȣȜ-0713

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȅțĲ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-20

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǼʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ ǿȃǼǹ (ȖȚĮ ĲȚȢ ȝİȜȑĲİȢ),
ǼȈȆǹ 2014-202014, ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ Ȓ
įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ 7.2a ĲȘȢ ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ĭȚȜȠȟİȞȠȪıĮȢ ȋȫȡĮȢ (Host
Government Agreement-HGA) țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.4 ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȦȞ
ȇȣșȝȚıĲȫȞ ǼȜȜȐįĮȢ, ǹȜȕĮȞȓĮȢ țĮȚ ǿĲĮȜȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȉǹȇ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ
ȐȡșȡȦȞ 9, 32, 41(6), (8) țĮȚ (10) ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2009/73/ǼȀ (ǹʌȩĳĮıȘ ȇǹǼ 269/2013 (ĭǼȀ
Ǻǯ 1833/29.07.2013)) ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ (1) ıȘȝİȓȠ
įȚĮıȪȞįİıȘȢ (Tie In Point) ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ ǼȈĭǹ – ȉǹȇ ȝİ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10
İțĮĲ. Nm3 / ȘȝȑȡĮ țĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȝĳȓįȡȠȝȘȢ ȡȠȒȢ (bi-directional flow). ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ İʌİȞįȪıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ İȟĮȓȡİıȘȢ, șĮ țĮȜȣĳșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ǻǼȈĭǹ
țĮȚ șĮ ĮȞĮțĲȘșİȓ ȝȑıȦ ĲȦȞ ĲȚȝȠȜȠȖȓȦȞ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ.
ȅ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ 12 İțĮĲ. € țĮȚ ĮĳȠȡȐ :Į) ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ – ȇȣșȝȚıĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ, ȕ) ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȝȚțȡȠȪ ȝȒțȠȣȢ
ĮȖȦȖȠȪ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ Ȗ) ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ĲȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İțĲȐıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȝİĲȡȘĲȚțȠȪ- ȡȣșȝȚıĲȚțȠȪ ıĲĮșȝȠȪ, ĮȜȜȐ
țĮȚ ĲȠȣ ıȣȝʌȚİıĲȒ ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ.
Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ İʌȑȞįȣıȘ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝȠȞȠ-țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚĮ (uni-directional) ȡȠȒ
Įʌȩ ĲȠȞ ȉǹȇ ıĲȠ ǼȈĭǹ (1Ș ĭȐıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ) țĮȚ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĮȖȠȡȐ ȑțĲĮıȘȢ ȩʌȠȣ șĮ
İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ Ƞ ıĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ (2Ș ĭȐıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ) ʌȠȣ șĮ țĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘ
įȚĮıȪȞįİıȘ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȝĳȓįȡȠȝȘȢ ȡȠȒȢ.
ȉȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ İȞĲĮȖȝȑȞȠ ıĲȠȞ 4o țĮĲȐȜȠȖȠ ȝİ ĲĮ ǲȡȖĮ ȀȠȚȞȠȪ ǼȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ ʌȠȣ
țĮĲȐȡĲȚıİ Ș İʌȚĲȡȠʌȒ ĲȠ 2019. Ǿ ȝİȜȑĲȘ FEED ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȑȤİȚ ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ CEF ĲȘȢ ǼǼ, İȞȫ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İʌȚȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȆǹ 20142020.

13

14

ǼȓȞĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮȢ İțʌȩȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ
ǲȤİȚ İȖțȡȚșİȓ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ȪȥȠȣȢ 59 % ĲȠȣ İʌȚȜȑȟȚȝȠȣ țȩıĲȠȣȢ.
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2.2.1.4. ǹȖȦȖȩȢ ȊȥȘȜȒȢ ȆȓİıȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒ – ĬİıʌȡȦĲȓĮ (ĲȝȒȝĮ İȞĲĮȖȝȑȞȠ ıĲȠ ǼȈĭǹ)
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ǹȖȦȖȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1800 İț. €15

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ʌȘȖȫȞ Ȓ ȠįİȪıİȦȞ
ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ ĭ.ǹ, ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȜ-0716

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǵȤȚ17

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

-

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

-18

ĭȐıȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ 19

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǻİȞ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ ĮțȩȝĮ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǻİȞ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ ĮțȩȝĮ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ǵȤȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ǼʌĮȣȟȘȝȑȞȘȢ ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ǼȜȜȐįĮ-ǿĲĮȜȓĮ, ʌȠȣ
ȣʌȠȕȜȒșȘțİ ıĲȘ ȇǹǼ ȝİ İʌȚıĲȠȜȒ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ǹȡ. ȆȡȦĲ. 120151 / 11.12.2018.
ȉȠ ȑȡȖȠ ĮȖȦȖȠȪ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ-ĬİıʌȡȦĲȓĮȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮȖȦȖȩ ȣȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ (80 barg),
ȝȒțȠȢ 613 ȤȜȝ. țĮȚ įȚȐȝİĲȡȠ 42’’. Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ įȡȠȝȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ȟİțȚȞȐİȚ Įʌȩ
ĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ ıĲȠ ȞȠȝȩ ȇȠįȩʌȘȢ țĮȚ ĲİȜİȚȫȞİȚ țȠȞĲȐ ıĲȘȞ ĮțĲȒ
ĲȠȣ ȃȠȝȠȪ ĬİıʌȡȦĲȓĮȢ.
ȉȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İįȐĳȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮıĳĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȩʌȦȢ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ & ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, įȪȠ ıĲĮșȝȠȓ ıȣȝʌȚİıĲȫȞ
(ȑȞĮȢ ıĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ țĮȚ ȑȞĮȢ ıĲȘ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮ), ıĲĮșȝȠȓ ȝȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘȢ,
ıĲĮșȝȠȓ ȕĮȞȠıĲĮıȓȦȞ, țĮȚ ĲȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ. ȅ ĮȖȦȖȩȢ ȑȤİȚ ıȤİįȚĮıĲİȓ ȝİ
ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ʌİȜĮĲȫȞ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮțİȓȝİȞİȢ ĮıĲȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȡȠȝȒȢ.
ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ ȑȞĮ ȈĲĮșȝȩ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȠ ĭȜȦȡȠȕȠȪȞȚ ĬİıʌȡȦĲȓĮȢ (3 + 1)
x 17 MW, ȑȞĮ ȈȣȝʌȚİıĲȒ ıĲȠȣȢ ȀȒʌȠȣȢ, ȫıĲİ Ș ȚıȤȪȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ȞĮ ĳșȐıİȚ ĲĮ 22 MW ISO
(ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İĳİįȡȚțȒ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ) țĮșȫȢ țĮȚ ȞȑĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ 7 ȤȜȝ 32 '' Įʌȩ
ĲȠ ĭȜȦȡȠȕȠȪȞȚ ıĲȘȞ ĮțĲȒ.

15

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȒ İțĲȓȝȘıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȑȖȚıĲȘȢ ȡȠȒȢ.
ǼȓȞĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮȢ İțʌȩȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ
17 Ǿ ĲİȜȚțȒ İʌİȞįȣĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ șĮ ȜȘĳșİȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ market test . ȀȩıĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȦȡȓȝĮȞıȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ ȝİ ʌȚșĮȞȩ ȐȜȜȠ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩ ȑȡȖȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȖİȞȚțȠȪ įȘȝȩıȚȠȣ ıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ.
18 ǻİȞ ȑȤİȚ ȜȘĳșİȓ ĮțȩȝĮ ĮʌȩĳĮıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
19 ǲȤİȚ ȖȓȞİȚ Ș ĲİȤȞȚțȒ ȝİȜȑĲȘ / ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȒ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȑȖȚıĲȘȢ ȡȠȒȢ. ǻİȞ ȑȤİȚ
ȜȘĳșİȓ ǲȖțȡȚıȘ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǵȡȦȞ. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ / İʌȚțĮȚȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȝİȜİĲȫȞ.
16
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2.2.1.5. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ SCADA ʌİįȓȠȣ ıİ ȈĲĮșȝȠȪȢ M/R 1ȘȢ ȖİȞȚȐȢ (1995-2000)
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ǲȡȖȠ İȜȑȖȤȠȣ/įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

3,5 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

3,5 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ ,
İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

16-ȂĮǸȠȣ-12

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȞ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȪȞ-20

ĭȐıȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ

ȉȡȩʌȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮȣĲȩ ĮĳȠȡȐ ıİ 15 ȈĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ (M Ǻĭȁ, M/R ǻǼǾ ȀȠȝȠĲȘȞȒ, M/R
ǼȀȅ, M/R ȆȜĮĲȪ, M/R Ǻ. ȁȐȡȚıĮ, M/R ȃ. ȁȐȡȚıĮ, M/R ǺȩȜȠȢ, M/R Ǻ. ǹșȒȞĮ, R ǱȞȦ
ȁȚȩıȚĮ, M/R ǹ. ǹșȒȞĮ, M ǻǼǾ ȁĮȪȡȚȠ, M/R ĬȡȚȐıȚȠ, M/R ǻ. ǹșȒȞĮ, M ǹȖȓĮ ȉȡȚȐįĮ,
M/R ȅȚȞȩĳȣĲĮ) ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ & ıȘȝĮĲȠįȠıȓĮȢ ȑȤİȚ ȟİʌİȡȐıİȚ ĲȘ įİțĮİĲȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȝİ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĮĳİȞȩȢ ȜȩȖȦ ȝȘ įȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ
Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ, țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ȜȩȖȦ ȗȘĲȘȝȐĲȦȞ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
ȅ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ SCADA ʌİįȓȠȣ ıĲȠȣȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȈĲĮșȝȠȪȢ įİȞ ȣʌȠıĲȘȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮ İĲĮȚȡȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ įȚĮĲȘȡİȓ ʌȜȑȠȞ ĮʌȩșİȝĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ,
țĮșȚıĲȫȞĲĮȢ ĲȘ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ įĮʌĮȞȘȡȒ Ȓ ĮįȪȞĮĲȘ ıİ țȐʌȠȚİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ.
ǹȣĲȩ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ İȟȩįȦȞ țĮȚ ĲȘ ȤĮȝȘȜȒ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ șĮ ıȣȞįȣȐıİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ țȠȚȞȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ șĮ İȟȣʌȘȡİĲİȓ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ĲȚȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ SCADA țĮȚ șĮ įȚĮıĳĮȜȓıİȚ
ĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȝİ ĲȠ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩ țȩıĲȠȢ,
ȚțĮȞȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȠ ȕĮıȚțȩ ıĲȩȤȠ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ȖȚĮ ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ǼȈȂĭǹ.
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2.2.1.6. ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ǲȡȖȠ İȜȑȖȤȠȣ/įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

0,38 İț. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

31-ȂĮǸȠȣ-10

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȜ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȪȜ-20

ĭȐıȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ

ȉȡȩʌȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ǼȈĭǹ,

İȪȡȣșȝȘ

ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ

ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ĮȞȐʌĲȣȟȘ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ șȑıȘ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȣ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ (ȅȆȈĭǹ), ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȠ țȪȡȚȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ / ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ȝİĲĮȟȪ ǻǼȈĭǹ țĮȚ
ȋȡȘıĲȫȞ ǼȈĭǹ/Ȋĭǹ țĮșȫȢ țĮȚ ȝİĲĮȟȪ ȋȡȘıĲȫȞ ǼȈĭǹ / ǼʌȚȜİȖȩȞĲȦȞ ȆİȜĮĲȫȞ, ȕȐıİȚ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǼȈĭǹ.
ȉȠ ȅȆȈĭǹ ĮʌȠĲİȜİȓ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ ǼșȞȚțȩ țĮȚ ǼȣȡȦʌĮȧțȩ
ȡȣșȝȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ.
ȉȠ ȅȆȈĭǹ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ȝȑıȦ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ ĮȖȠȡȐȢ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ǼȈĭǹ (ʌ.Ȥ. įȑıȝİȣıȘ
ȝİĲĮĳȠȡȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ ĮİȡȚȠʌȠȓȘıȘȢ, ȣʌȠȕȠȜȒ ȘȝİȡȘıȓȦȞ įȘȜȫıİȦȞ,
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ țĮȚ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ țĮĲĮȞȠȝȫȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ, įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȠȪ ȤȫȡȠȣ
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȤȡİȫıİȦȞ ȤȡȒıȘȢ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ
ĭ.ǹ. țĮȚ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ ț.Ȝʌ.)
ȂȑıȦ ĲȠȣ ȅȆȈĭǹ, ȠȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ țĮșȘȝİȡȚȞȐ ĲȩıȠ Ƞ
ǻǼȈĭǹ ȩıȠ țĮȚ ȠȚ ȋȡȒıĲİȢ, ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ
ȡȣșȝȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ.
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2.2.1.7. ǲȡȖĮ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ǼȈĭǹ- 1Ș ȅȝȐįĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ǲȡȖȠ İȜȑȖȤȠȣ/įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

2,097 İț. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

2,097 İț. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ,
İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

31-ȂĮǸȠȣ-10

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ (ȑȡȖȠ 1, ȆȓȞĮțĮȢ 1)
ǿȠȪȞ-20 (ȑȡȖȠ 2, ȆȓȞĮțĮȢ 1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȂĮȡ-21 (ȑȡȖȠ 1, ȆȓȞĮțĮȢ 1)
ǿȠȪȜ-21 (ȑȡȖȠ 2, ȆȓȞĮțĮȢ 1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȣȞ-21 (ȑȡȖȠ 1, ȆȓȞĮțĮȢ 1)
ǿȠȪȜ-21 (ȑȡȖȠ 2, ȆȓȞĮțĮȢ 1)

ĭȐıȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ( ȑȡȖȠ 1, ȆȓȞĮțĮȢ 1)
Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ ( ȑȡȖȠ 2, ȆȓȞĮțĮȢ 1)

ȉȡȩʌȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǼʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ ǼȈȆǹ ȖȚĮ ĲȠ 1Ƞ ȣʌȠȑȡȖȠ,
ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉĮ ȑȡȖĮ ĮȣĲȐ ĮȞĮȕĮșȝȓȗȠȣȞ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ǼȈĭǹ. ǹȞĮȜȣĲȚțȐ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
ĮțȩȜȠȣșȠ ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 : ǲȡȖĮ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǼȈĭǹ
Į/Į ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ
ȀȅȈȉȅȈ
ȉǼȁǿȀǾ
(€)
ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ
ǹȆȅĭǹȈǾ
1

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȉȘȜİİʌȠʌĲİȓĮȢ țĮȚ
ȉȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ
(SCADA) ȀȑȞĲȡȦȞ
ǼȜȑȖȤȠȣ țĮȚ
ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ ĭȠȡĲȓȠȣ
(ȀǼȀĭ)

1.900.000

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȃǹȇȄǾȈ
ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȃȉǹȄǾȈ Ȉȉȅ
ȈȊȈȉǾȂǹ

ȂĮȡ-21

ǿȠȣȞ-21
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2

ȂİȜȑĲȘ, ʌȡȠȝȒșİȚĮ
țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ
ȘȝİȡȘıȓĮȢ ȡȠȒȢ
ĮİȡȓȠȣ
ȈȊȃȅȁȅ
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197.000

ǿȠȪȞ-20

18037

ǿȠȪȜ-21

ǿȠȪȜ-21

2.097.000€

ȈĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ, ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ țȐșİ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 2.
1. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȉȘȜİ-İʌȠʌĲİȓĮȢ țĮȚ ȉȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ (SCADA) ȀȑȞĲȡȦȞ
ǼȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ ĭȠȡĲȓȠȣ (ȀǼȀĭ)
ȉȠ ǲȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ șȑıȘ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȞȑȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȉȘȜİ-İʌȠʌĲİȓĮȢ țĮȚ ȉȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ (Supervisory Control& Data Acquisition
System – SCADA) ıĲȠ țȪȡȚȠ ȀȑȞĲȡȠ ǼȜȑȖȤȠȣ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ ĭȠȡĲȓȠȣ
(ȀǼȀĭ) ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ʌȠȣ İȣȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȆȐĲȘȝĮ ǼȜİȣıȓȞĮȢ țĮȚ ıĲȠ ǼĳİįȡȚțȩ ȀǼȀĭ ıĲȘ
ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ.
ȉȠ ȞȑȠ ıȪıĲȘȝĮ SCADA ȀȑȞĲȡȦȞ ǼȜȑȖȤȠȣ șĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȠ ĲȡȑȤȠȞ ıȪıĲȘȝĮ, ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ Ș İȝʌȠȡȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȟİțȓȞȘıİ ĲȠ 2006, țĮȚ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ıĲȠȞ ǻǼȈĭǹ ȞȑĮ İȡȖĮȜİȓĮ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȖȡĮĳȚțȫȞ İȚțȩȞȦȞ, ȕȐıȘȢ įİįȠȝȑȞȦȞ, ıȣȞĮȖİȡȝȫȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ȚıĲȠȡȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ, țȠț. ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ SCADA
ȀȑȞĲȡȦȞ ǼȜȑȖȤȠȣ įİȞ ȣʌȠıĲȘȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚĮ İĲĮȚȡİȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ
įȚĮĲȘȡİȓ ʌȜȑȠȞ ĮʌȩșİȝĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ ĮȣĲȩȞ.
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ șĮ ĮȞĮȕĮșȝȓıİȚ ĲȘȞ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ (ĳȚȜȚțȩĲȘĲĮ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȤȡȒıĲȘ, țĮȜȪĲİȡȘ ĮʌİȚțȩȞȚıȘ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ, İȣțȠȜȓĮ ıĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ȞȑȦȞ ȖȡĮĳȚțȫȞ
İȚțȩȞȦȞ, ț.Į.), șĮ ȕİȜĲȚȫıİȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ İȞĲȩȢ ĲȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ țĮȚ İȜȜȘȞȚțȠȪ
ȡȣșȝȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ șĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȜİʌȠʌĲİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ
ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ țĮȚ ĲȦȞ İʌİțĲȐıİȫȞ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ įİțĮİĲȓĮ.
ȉȠ ȑȡȖȠ ĮȣĲȩ İʌȚȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȆǹ 2014-2020 ȝİ 51,35%.
2. ȂİȜȑĲȘ, ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ȘȝİȡȘıȓĮȢ ȡȠȒȢ
ĮİȡȓȠȣ
Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȡȩȕȜİȥȘȢ – ıȤİįȚĮıȝȠȪ – İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȘȝİȡȒıȚĮȢ ȡȠȒȢ ĲȠȣ ĮİȡȓȠȣ
șĮ įȫıİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ:
9 NĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ĮİȡȓȠȣ ʌȠȣ șĮ įȚĮțȚȞİȓĲĮȚ
9 ȃĮ ȕİȜĲȚȫıİȚ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ıĲȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ
9 ȃĮ İȞıȦȝĮĲȫıİȚ ĲĮțĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌȡȠȩįȠȣ ĲȠȣ ĲȡȑȤȠȞĲȠȢ ıȤİįȓȠȣ ĲȘȢ ȘȝȑȡĮȢ
ĮİȡȓȠȣ țĮȚ
9 ȃĮ ȡȣșȝȓıİȚ ĲĮ ĮʌȡȠıįȩțȘĲĮ İʌȓʌİįĮ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ Ȓ ĲĮ İȜȜİȓȝȝĮĲĮ ıĲȠȞ
ĮȞİĳȠįȚĮıȝȩ.
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ:
9 ĬĮ ĮʌĮȜȜȐȟİȚ ĲȠȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ Įʌȩ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țȩıĲȘ (ȣʌİȡȦȡȓİȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȠȣ
ʌİįȓȠȣ, ȐıțȠʌȘ ȑȞĮȡȟȘ/įȚĮțȠʌȒ Ȋĭǹ, ȈȣȝʌȚİıĲȒ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮȢ, țȜʌ.)
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9 ĬĮ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ įȘȜȫıİȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ țĮȚ
9 ĬĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞĮ ȘȝİȡȒıȚĮ ıȤȑįȚĮ ȡȠȒȢ ĮİȡȓȠȣ.

2.2.1.8. ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȃ/R ȀĮȕȐȜĮȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ǲȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

2,01 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȉȡȠĳȠįȠıȓĮ ȞȑȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

17-ȅțĲ-12

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-2020

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

Ȉİʌ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

Ȉİʌ-21

ĭȐıȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ıĲĮșȝȠȪ M/R 70/19 ıĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ ȕĮȞȠıĲĮıȓȠȣ
ĲȘȢ ȀĮȕȐȜĮȢ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȩȜȘȢ ĲȘȢ ȀĮȕȐȜĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓȝİȞȦȞ
ʌȩȜİȦȞ ȆĮȜȚȩ țĮȚ ǼȜİȣșİȡȠȪʌȠȜȘ.
2.2.1.9. ǼțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ ǺȡĮȤȚȩȞȦȞ ȈȪȞįİıȘȢ ȈĲĮșȝȠȪ Ȋĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

20

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1,2 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

1,2 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǹʌȡ-16

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȪȞ-20

Ȋʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞ.

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-20

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ Ȋĭǹ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

18039

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ țĮȚ ȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȦȞ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĳȩȡĲȦıȘ ʌȜȠȓȦȞ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
İȟȠʌȜȚıȝȩ ıȪȖȤȡȠȞȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȘȜİțĲȡȠʌȞİȣȝĮĲȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ. ǼʌȓıȘȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ (țȡȣȠȖİȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ) ȝİĲȐ ĲȘȞ 15 İĲȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣȢ. ȉȠ ȑȡȖȠ țȡȓȞİĲĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȑıĲİȡȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȡȩıįİıȘȢ ĲȦȞ
ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ ıĲȠ ʌȜȠȓȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȜȑȠȞ İȣĮȓıșȘĲȠȢ ȤİȚȡȚıȝȩȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
İțĳȩȡĲȦıȘȢ.
2.2.1.10. ȆȚȜȠĲȚțȩȢ (ʌȡȫĲȠȢ) ıĲĮșȝȩȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ȕȣĲȚȠĳȩȡȦȞ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

21

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

6,5 İțĮĲ. €21

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǹʌȡ-16

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

Ȉİʌ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-21

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ıİ įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒ
įȚĮįȚțĮıȓĮ Ș ĮȞȐșİıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǼʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ Poseidon Med II (ȖȚĮ
ȝİȜȑĲİȢ), İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ Įʌȩ ǼȈȆǹ 2014202022, ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȆȡȩıșİĲȦȞ
ȊʌȘȡİıȚȫȞ Ȋĭǹ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȅ ĮȣȟȘȝȑȞȠȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ ȜȚȝİȞȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ıĲȠ ȆȑȡĮȝĮ ȂİȖĮȡȓįȠȢ.
22
ǲȤİȚ İȖțȡȚșİȓ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ 57,42%
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Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ʌȚȜȠĲȚțȠȪ ıĲĮșȝȠȪ ĳȩȡĲȦıȘȢ ȕȣĲȚȠĳȩȡȦȞ (Ƞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ
ȦȢ ʌȚȜȠĲȚțȩȢ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȡȫĲȠȢ ıĲĮșȝȩȢ ) șĮ įȫıİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ Įʌȩ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȩʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ ĲȠ
ǼȈȂĭǹ (ʌ.Ȥ. ȞȘıȚȐ, ǻȣĲȚțȒ ǼȜȜȐįĮ) țĮșȫȢ țĮȚ ȦȢ țĮȪıȚȝȠ ıĲȘ ȞĮȣĲȚȜȓĮ (ʌȜȠȓĮ ȝİ țĮȪıȚȝȠ
Ȋĭǹ). ǹʌȠĲȑȜİıȝĮ șĮ İȓȞĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ Ș
ĮʌȠįȠĲȚțȩĲİȡȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȇİȕȣșȠȪıĮ.
Ǿ ĮȖȠȡȐ ȑȤİȚ ȒįȘ İțĳȡȐıİȚ ĲȠ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ ĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ
ĮİȡȓȠȣ ıİ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ İțĲȩȢ įȚțĲȪȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ĮȞİĳȠįȚĮıȝȠȪ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ıȣȜȜȠȖȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ 2020-2029. ȅ ıĲĮșȝȩȢ
ĳȩȡĲȦıȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȚĮ șȑıȘ ĳȩȡĲȦıȘȢ ȕȣĲȚȠĳȩȡȦȞ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȑȦȢ 50 m3 ȝİ
ʌĮȡȠȤȒ ĳȩȡĲȦıȘȢ 100 m3/h. ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ įİȪĲİȡȘ
șȑıȘ ĳȩȡĲȦıȘȢ.
ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ:
 ıȪıĲȘȝĮ ȝȑĲȡȘıȘȢ LNG ȝİ ȖİĳȣȡȠʌȜȐıĲȚȖȖĮ
 ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ĳȩȡĲȦıȘȢ ȝİ ĲȘȞ ǹȓșȠȣıĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ Ȋĭǹ țĮȚ ȝİ
ĲȠ įȓțĲȣȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȚȝȠȜȠȖȓȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȦĲȚțȫȞ
İȖȖȡȐĳȦȞ țĮȚ,
 țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȑȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ĲȩıȠ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ǻǼȈĭǹ, ȩıȠ ıĲȘȞ Ƞįȩ
ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲȘ ȇİȕȣșȠȪıĮ
 İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ ʌȡȠȕȜȒĲĮȢ ıĲȠ ȜȚȝȐȞȚ ĲȠȣ ȆİȡȐȝĮĲȠȢ ȂİȖĮȡȓįȠȢ.
Ǿ ȝİȜȑĲȘ ȗȒĲȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȞȑĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȒįȘ įȘȝȠıȚİȪıİȚ Ƞ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ıĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ 2020 – 2029.
2.2.1.11. ȈĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ĮʌĮİȡȓȦȞ Ȋĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

23

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

10,6 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǹʌȡ-16

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ-2023

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȣȞ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

Ȉİʌ-22

Ȋʌȩ ĲȠȞ ȩȡȠ ȑȖțȡȚıȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞ.
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ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ȣʌȩ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ Ș
įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞȐșİıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǼʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ Įʌȩ ǼȈȆǹ 2014-202024,
ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ Ȋĭǹ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

18041

ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ƞ ǻǼȈĭǹ ȞĮ įȚĮȤİȚȡȚıĲİȓ ȝİ ĲȠȞ țĮȜȪĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ĲȡȩʌȠ ĲĮ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ
ĮʌĮȑȡȚĮ (BOG) ıĲȠȞ ȈĲĮșȝȩ LNG ȇİȕȣșȠȪııĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȀȡȣȠȖİȞȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ (2Ș
İʌȑțĲĮıȘ) țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ/ İțĳȩȡĲȦıȘȢ ʌȜȠȓȦȞ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș țĮȪıȘ ĲȦȞ ĮʌĮİȡȓȦȞ ıĲȠȞ ʌȣȡıȩ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ
ȝȘįİȞȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ SEND OUT, ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲȒıİȚ ȑȞĮȞ ȞȑȠ ıĲĮșȝȩ ıȣȝʌȓİıȘȢ
ĲȘȞ ĮʌĮİȡȓȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞȣȥȫıİȚ ĲȘȞ ʌȓİıȘ ĲȠȣȢ ȖȚĮ įȚȠȤȑĲİȣıȘ ıĲȠ İșȞȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ ĳȣıȚțȠȪ
ĮİȡȓȠȣ.
ȉȠ ȞȑȠ ǲȡȖȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ĲȝȒȝĮĲĮ:
• ȂȠȞȐįĮ ıȣȝʌȚİıĲȫȞ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ 10.000 Kg/h țĮȚ ʌȓİıȘȢ țĮĲȐșȜȚȥȘȢ 26÷64
barg
• ǻȠȤİȓȠ Knock Out Drum ıĲȘȞ ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘ ĲȦȞ ıȣȝʌȚİıĲȫȞ
• ȈȪıĲȘȝĮ ȥȪȟȘȢ ȞİȡȠȪ ȝİ ȥȣȖİȓĮ țĮȚ ĮȞĲȜȓİȢ ĮȞĮțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
• ȂİĲĮȜȜȚțȩ țĲȓȡȚȠ ıĲȑȖĮıȘȢ ĲȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ ıȣȝʌȚİıĲȫȞ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ʌİȡ. 420 m2, ȝİ ĲȚȢ
ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
• ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ʌĮȡȠȤȒȢ ȚıȤȪȠȢ ıİ ıȣȝʌȚİıĲȑȢ, ȥȪțĲİȢ, ĮȞĲȜȓİȢ țĮȚ țĲȓȡȚȠ
• ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȫȞ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȞȑȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ įȚĮıȪȞįİıȘ ȝİ
ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ șȐȜĮȝȠ İȜȑȖȤȠȣ.
• ǻȓțĲȣĮ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĮʌĮİȡȓȦȞ, ȞİȡȠȪ țĮȚ İʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ ȣĳȚıĲĮȝȑȞȦȞ
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ įȚțĲȪȦȞ ĲȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ ( ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ, ĮȗȫĲȠȣ țȜʌ)
• ǼʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ
• ǹʌȠȟȒȜȦıȘ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ǹȗȫĲȠȣ țĮȚ ȝİĲİȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıİ ȞȑĮ șȑıȘ
ȉȠ ȑȡȖȠ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ıȘȝĮȞĲȚțȒȢ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ Ȋĭǹ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȋȡȒıĲİȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ĲȘȢ
ȇİȕȣșȠȪıĮȢ, șĮ ȑȤİȚ țĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȩ ȩĳİȜȠȢ İțȝȘįİȞȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ İțʌȠȝʌȑȢ
įȚȠȟİȚįȓȠȣ ȐȞșȡĮțĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ.

2.2.1.12. ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȃ ȈĲĮșȝȠȪ ıĲȠ Ȉǹȁĭǹ ǱȞȦ ȁȚȠıȓȦȞ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

24

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ǲȤİȚ İȖțȡȚșİȓ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ 60,09% ıĲȠ İʌȚȜȑȟȚȝȠ ʌȠıȩ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18042

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

0,68 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȆȡȩıȕĮıȘ ȞȑȦȞ ȋȡȘıĲȫȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǿȠȣȜ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǹȣȖ-20

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ Įʌȩ ȋȡȒıĲȘ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ (Įȡ. 5, ʌĮȡ. 7) ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȉȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ
ǺĮıȚțȫȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ țĮȚ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ «ǻȘȝȩıȚĮ
ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ ǹİȡȓȠȣ ǹ.Ǽ.».
2.2.1.13. ǹȖȦȖȩȢ ȃȑĮȢ ȂİıȘȝȕȡȓĮ –ǼȣȗȫȞȦȞ/ īİȣȖİȜȒ țĮȚ ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

25

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǹȖȦȖȩȢ
ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

51,4 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ȃǹ
ǼȣȡȫʌȘȢ, ĮȪȟȘıȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǻİț-2025

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȃȠİ-23

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-23

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

, įȐȞİȚȠ ǼȉǼʌ26, ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ
ȐȜȜȠ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǼʌȓįȡĮıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ
ǼȈĭǹ

0%

ĬĮ ȜȘĳșİȓ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȟİȚ ĮȞȐȜȘȥȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȑıȝİȣıȘȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ Įʌȩ ȋȡȒıĲȘ(İȢ)
ǲȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȠ 50% ĲȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

18043

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘ įȚĮıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ǼȜȜȐįĮȢ țĮȚ ǺȩȡİȚĮȢ
ȂĮțİįȠȞȓĮȢ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ıĲȘȞ
ǺȩȡİȚĮ ȂĮțİįȠȞȓĮ țĮșȫȢ ıȒȝİȡĮ Ș ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ĮȖȠȡȐȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ǻȚĮȕĮȜțĮȞȚțȩ ĮȖȦȖȩ.
īȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ ȑȤİȚ ȣʌȠȖȡĮĳİȓ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȡȖĮıȓĮȢ (Memorandum of Understanding, MoU)
ĮȞȐȝİıĮ ıĲȠȞ ǻǼȈĭǹ țĮȚ ĲȘȞ ȃER ĲȠȞ ȅțĲȫȕȡȚȠ 2016.
Ǿ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠ ǼȈĭǹ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ıĲȠȞ ĲİȡȝĮĲȚțȩ ıĲĮșȝȩ ĲȘȢ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ țĮȚ ıĲȠ
ĮȑȡȚȠ ȝȑıȦ ȉǹȇ șĮ İȞȚıȤȪıİȚ ĲȠȞ ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȩ, ȠįȘȖȫȞĲĮȢ ȑĲıȚ ıİ įȣȞȘĲȚțȐ ʌȚȠ ȤĮȝȘȜȑȢ
ĲȚȝȑȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ıĲȘ ȖİȓĲȠȞĮ ȤȫȡĮ. ȉĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ĲȠ ȑȡȖȠ ĮȣĲȩ ʌȡȠȦșİȓ ĲȘȞ
ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ țĮȚ ĲȘȞ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȓȘıȘ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ
ȋȡȘıĲȫȞ ıȣȝȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ țȩȝȕȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ, ʌȡȐȖȝĮ ʌȠȣ
ȝİ ĲȘ ıİȚȡȐ ĲȠȣ șĮ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ İȣȞȠȧțȩĲİȡİȢ ĲȚȝȑȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ țĮȚ ıĲȘȞ
İȜȜȘȞȚțȒ ĮȖȠȡȐ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ ıȣȝȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ
ȣʌȠįȠȝȫȞ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ, ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ ȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝĮ.
ȉȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȑȡȖȠ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ İʌȚțȡȐĲİȚĮȢ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ:
-ǹȖȦȖȠȪ ȝȒțȠȣȢ 57 km țĮȚ įȚĮȝȑĲȡȠȣ 30 in, ȝİ ʌȓİıȘ ıȤİįȚĮıȝȠȪ 70 barg țĮȚ
ȝȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 66.4 barg ȠʌȠȓȠȢ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ (ȈȘȝİȓȠ
ıȪȞįİıȘȢ țĮĲȐȞĲȘ ĲȠȣ ȈȣȝʌȚİıĲȒ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮȢ) ȑȦȢ ĲȠ ȂİșȠȡȚĮțȩ ȈĲĮșȝȩ U7550 ʌȠȣ ĮȞȒțİȚ ıĲĮ ǻȚȠȚțȘĲȚțȐ ǵȡȚĮ ĲȘȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ǼȣȗȫȞȦȞ, ĮȞĮĲȠȜȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȠĲĮȝȩ ǹȟȚȩ.
-ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ, įȪȠ (2) ȄİıĲȡȠʌĮȖȓįȦȞ-ĮʌȠıĲȠȜȒȢ (Launcher Scraper
Stations) țĮȚ ȣʌȠįȠȤȒȢ (Receiver Scraper Station).
ȉȠ ȑȡȖȠ İȣȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ ĳȐıȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ, İȞȫ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ
İȖțȡȚșİȓ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȓ ȩȡȠȚ.
ǼȚțȩȞĮ 1 - ǵįİȣıȘ ĮȖȦȖȠȪ Įʌȩ ĲȘ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ ȑȦȢ ĲĮ ıȪȞȠȡĮ ȝİ ǺȩȡİȚĮ ȂĮțİįȠȞȓĮ

ȉȠ ȑȡȖȠ șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ market test țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȃER, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ıĲȐįȚĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȘșȠȪȞ
țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ įȚĮıȪȞįİıȘȢ țĮȚ șĮ ĮȞĮȜȪİȚ ĲȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ
ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ țĮȚ İȣșȣȞȫȞ țȐșİ ʌȜİȣȡȐȢ.
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2.2.1.14. ȈĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ǹȝʌİȜȚȐ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȈĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

65 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ
ıȣȝĳȠȡȒıİȦȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȃȠİ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȂĮȡ-23

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȣȞ-23

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ıİ İȟȑȜȚȟȘ Ƞ ȕĮıȚțȩȢ
ıȤİįȚĮıȝȩȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ȆȚșĮȞȒ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ǼȈȆǹ 2014202027, ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȝİȜİĲȫȞ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ ĲȠȣ ǼȈĭǹ ʌȠȣ
ȑȤİȚ İțʌȠȞȒıİȚ Ƞ ǻǼȈĭǹ įİįȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȦȞ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȦȞ
ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȕȠȡȡȐ ʌȡȠȢ ȞȩĲȠ ȝİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ
TAP țĮȚ ĲȘȢ įȚĮıȪȞįİıȒȢ ĲȠȣ ȝİ ĲȠ ǼȈȂĭǹ ıĲȘ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ. ĬİȦȡȒșȘțİ ȩĲȚ ȠȚ
ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲİȢ ıĲĮ ȕȩȡİȚĮ ȈȘȝİȓĮ İȚıȩįȠȣ (ȈȚįȘȡȩțĮıĲȡȠ + ȀȒʌȠȚ)
ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȦȢ ȑȤȠȣȞ ıȒȝİȡĮ.
īȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıİȞȐȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ıȘȝİȓȠȣ
İȚıȩįȠȣ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȋȡȒıĲİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȠıȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣȢ, ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ĮȞȐȖțȘ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȝȑıȦ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıĲĮșȝȠȪ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȠ ȞȩĲȚȠ țĮȚ ʌȜȑȠȞ
ĳȠȡĲȚıȝȑȞȠ ĲȝȒȝĮ ĮȣĲȠȪ.
ȉĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ıȣȝʌȓİıȘȢ İțĲȚȝȒșȘțĮȞ (ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ
ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ) ıİ įȪȠ (2) ȝȠȞȐįİȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ȚıȤȪȠȢ 10 MW ıȣȞ ĲȘȞ İĳİįȡȚțȒ ȝȠȞȐįĮ:
(2+1) x 10MW. ȉȠ ĮțȡȚȕȑȢ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ
ıȤİįȚĮıȝȠȪ. ȅ ıĲĮșȝȩȢ șĮ ıȤİįȚĮıĲİȓ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȝʌȓİıȘȢ țĮȚ ıİ
ĮȞĲȓıĲȡȠĳȘ ȡȠȒ.
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2.2.1.15. ǲȡȖĮ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ǼȈĭǹ- 3Ș ȅȝȐįĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1,1 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ (ȑȡȖȠ 1 ʌȓȞĮțĮȢ 2)
ȂȐȚȠȢ-20 (ȑȡȖȠ 2 ʌȓȞĮțĮȢ 2)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-20 (ȑȡȖȠ 1 ʌȓȞĮțĮȢ 2)
ǻİț-20 (ȑȡȖȠ 2 ʌȓȞĮțĮȢ 2)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-20 (ȑȡȖȠ 1 ʌȓȞĮțĮȢ 2)
ǻİț-20 (ȑȡȖȠ 2 ʌȓȞĮțĮȢ 2)

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ (ȑȡȖȠ 1 ʌȓȞĮțĮȢ 2)
Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ȑȡȖȠ 2 ʌȓȞĮțĮȢ 2)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȆȓȞĮțĮȢ 2 - ǲȡȖĮ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǼȈĭǹ
Į/Į
ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ
ȀȅȈȉȅȈ (€) ȉǼȁǿȀǾ
ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ
ǹȆȅĭǹȈǾ

1

2

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ
ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ
įȚĮțȠʌĲȫȞ ȝȑıȘȢ ĲȐıȘȢ
țĮȚ
İıȦĲİȡȚțȠȪ
ĳȦĲȚıȝȠȪ
Control
Room ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
Ȋĭǹ
ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ
īİȦȖȡĮĳȚțȠȪ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
(GIS)
ǻǼȈĭǹ

ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ

1.000.000

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȃǹȇȄǾȈ
ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ &
ǼȃȉǹȄǾȈ Ȉȉȅ
ȈȊȈȉǾȂǹ
ǻİț-20

100.000

ȂȐȚȠȢ-20

ǻİț-20

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18046

ȈȊȃȅȁȅ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

1.100.000 €

ȈĲȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĮȞĮȜȪİĲĮȚ Ș ıțȠʌȚȝȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ
ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȓȞĮțĮ.
1. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮțȠʌĲȫȞ ȝȑıȘȢ ĲȐıȘȢ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĳȦĲȚıȝȠȪ
Control Room ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ
ǹĳȠȡȐ ıĲȘ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮțȩʌĲȦȞ ȝȑıȘȢ ĲȐıȘȢ (6 kV)
ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȋĭǹ (45 Ĳİȝ.) ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȪ ıĲȘ
įȚĮȞȠȝȒ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ȝȑıȘȢ ĲȐıȘȢ (țȚȞȘĲȒȡİȢ țĮȚ
ĮȞĲȜȓİȢ). Ǿ ȝİȜȑĲȘ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ İȟȑȜȚȟȘ..
2. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ īİȦȖȡĮĳȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ (GIS) ǻǼȈĭǹ
ȉȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȘȢ ȖİȦȖȡĮĳȚțȒȢ ȕȐıȘȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ȑȞĲĮȟȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ
ǻǼȈĭǹ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ ĲȠȣȢ ȝȑıȦ GIS-web İĳĮȡȝȠȖȫȞ ʌȡȠȢ ıĲȠȣȢ
ĲİȜȚțȠȪȢ ȤȡȒıĲİȢ.
2.2.1.16. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ĳȣıȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ǻǼȈĭǹ –ȀȑȞĲȡȠ ǼȜȑȖȤȠȣ
ĭȣıȚțȒȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1,2 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǹʌȡ- 20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-21

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ȣʌȩ İĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ
įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĮȞȐșİıȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ Ȋĭǹ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18047

ȅȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ǼȈĭǹ, ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȣȡȦʌĮȧțȑȢ ȣʌȠįȠȝȑȢ ȗȦĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ.
ȆȚșĮȞȒ įȚĮțȠʌȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȤİ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ĮȞĲȓțĲȣʌȠ ıĲȘ ȤȫȡĮ țĮȚ
ʌĮȞİȣȡȦʌĮȧțȐ.
ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ĲȘȢ ĳȣıȚțȒȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ
ȣʌȠįȠȝȫȞ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȡĮȖįĮȓĮȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȫȞ İĳĮȡȝȠȖȫȞ ıĲȠ ĲȠȝȑĮ
țĮȚ Ș įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȀȑȞĲȡȠȣ ǼȜȑȖȤȠȣ ĭȣıȚțȒȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ (ȀǼĭǹ) țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȢ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2008/114/ǼȀ ʌİȡȓ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȣʌȠįȠȝȫȞ ȗȦĲȚțȒȢ
ıȘȝĮıȓĮȢ, ʌȠȣ İȞıȦȝĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ ȝİ ĲȠ Ȇǻ 39/2011.
ȈĲȩȤȠȢ İȓȞĮȚ Ș ĮʌȠĲȡȠʌȒ, Ƞ ȝİĲȡȚĮıȝȩȢ țĮȚ Ș İȟȠȣįİĲȑȡȦıȘ ĮʌİȚȜȫȞ țȚȞįȪȞȠȣ (İȞįİȚțĲȚțȐ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: țȜȠʌȒ, įȠȜȚȠĳșȠȡȐ, ĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮ, ĮĲȪȤȘȝĮ, ĳȣıȚțȐ ĳĮȚȞȩȝİȞĮ).
ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:
- ǼțʌȩȞȘıȘ ȝİȜȑĲȘȢ ĲȡȦĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ țĮȚ
İțʌȩȞȘıȘ ȈȤİįȓȠȣ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠįȠȝȫȞ
- ȈȪȞĲĮȟȘ ȉİȤȞȚțȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ
ǼȜȑȖȤȠȣ ĳȣıȚțȒȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ (ȀǼĭǹ)
- ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲȚȢ ȣʌȠįȠȝȑȢ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ (İȞįİȚțĲȚțȐ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ: ıȣıĲȒȝĮĲĮ CCTV, ĮȚıșȘĲȒȡİȢ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ, ıȣȞĮȖİȡȝȠȓ,
ʌȡȠȕȠȜİȓȢ, access control, țȜʌ.)
- ǹȞȐʌĲȣȟȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȀȑȞĲȡȠȣ ǼȜȑȖȤȠȣ ĭȣıȚțȒȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ (ȀǼĭǹ) ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĲȠ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ ȊʌȠįȠȝȫȞ.

2.2.1.17. ǺİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ıİ ıĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

0,39 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

0,39 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

Ȉİʌ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-20

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ țĮĲĮıțİȣȒ ( ȣʌȩ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȞȐșİıȘȢ ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18048

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȃĮȚ

ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ 2016-2025
İʌȚıȘȝȐȞșȘțİ ȩĲȚ ıİ ȠȡȚıȝȑȞĮ įȓțĲȣĮ įȚĮȞȠȝȒȢ ȜȩȖȦ ȝİȚȦȝȑȞȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ȝİĲȡȘĲȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ įȚțĲȪȦȞ įȚĮȞȠȝȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĳȣıȚțȠȪ
ĮİȡȓȠȣ ʌȠȣ ȝİĲȡȚȑĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪȢ /ȇȣșȝȚıĲȚțȠȪȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗȠȣȞ ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȈȘȝİȓȠ ǼȟȩįȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ ǻȚĮȞȠȝȒȢ (ȈǼǻǻ) ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ.
ȀĮĲȩʌȚȞ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ ĲȠȣ șȑȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǻǼȈĭǹ įȚĮʌȚıĲȫșȘțİ ȩĲȚ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ İȓȞĮȚ
ȣʌĮȡțĲȩ ıİ įİțĮİʌĲȐ (17) Ȃ/ȇ ıĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȚ ȝİĲȡȘĲȑȢ
ıĲȡȠȕȓȜȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȖȚĮ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ İțĲȩȢ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ ȠȡȓȦȞ
ȝȑĲȡȘıȒȢ ĲȠȣȢ, ȜȩȖȦ ȤĮȝȘȜȫȞ țĮĲĮȞĮȜȫıİȦȞ ıĲĮ įȓțĲȣĮ įȚĮȞȠȝȒȢ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȈǼǼǻ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ.
ȀĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ, ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ
ıĲȠȣȢ 17 Ȃ/ȇ ıĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ
ȝİĲȡȘĲȫȞ ıĲȡȠȕȓȜȠȣ (31 ıȣȞȠȜȚțȐ) Įʌȩ ȝİĲȡȘĲȑȢ ıĲȡȠȕȓȜȠȣ ȞȑĮȢ ȖİȞȚȐȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įȚĮșȑĲȠȣȞ
ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ Qmin țĮȚ ȕİȜĲȚȦȝȑȞȠ ȜȩȖȠ İȜȐȤȚıĲȘȢ/ȝȑȖȚıĲȘȢ ȡȠȒȢ – Įʌȩ 1:20 ıİ 1:50.

2.2.1.18. ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ
ǼʌȠʌĲİȓĮȢ/ǼȜȑȖȤȠȣ ıİ ȈĲĮșȝȠȪȢ Ȃ/ȇ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǲȡȖȠ İȜȑȖȤȠȣ/įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

4,5 İțĮĲ. €

Ǽț ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȩ țȩıĲȠȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȖȓȦȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ

4,5 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȂȐȚȠȢ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȂĮȡ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǿȠȣȞ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ȣʌȩ İĲȠȚȝĮıȓĮ
įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĮȞȐșİıȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ)

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ
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ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

18049

ȉȠ ȑȡȖȠ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ
ǼʌȠʌĲİȓĮȢ/ǼȜȑȖȤȠȣ ıİ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣȢ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪȢ (Ȃ) țĮȚ
ȂİĲȡȘĲȚțȠȪȢ/ȇȣșȝȚıĲȚțȠȪȢ (M/ȇ) ȈĲĮșȝȠȪȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ:
-

ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ ȣʌȩ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ ıĲĮșȝȠȪȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞĮ ȑȡȖĮ «ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ» țĮȚ «ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȃ/ȇ ȀĮȕȐȜĮȢ» ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ȝȑıȦ ȩȝȠȚȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ
ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒȢ, İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȢ ĮĳİȞȩȢ ȐȝİıȘ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ țȜȓȝĮțĮȢ ĮĳİȞȩȢ Įʌȩ ĲȘ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĮȞĲĮȜȜĮțĲȚțȫȞ țĮȚ ĮȞĮȜȦıȓȝȦȞ țĮȚ
ĮĳİĲȑȡȠȣ Įʌȩ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘ
ĳȐıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ,

-

įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ ıĲȠ ȝȑȖȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ȕĮșȝȩ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂİĲȡȒıİȦȞ
Įʌȩ ĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ǼʌȠʌĲİȓĮȢ/ǼȜȑȖȤȠȣ ıĲȠȣȢ ȈĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ, İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȢ
(Į) ĲĮ ȝİĲȡȘĲȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ĲȦȞ ȈĲĮșȝȫȞ ȞĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ ȉȘȜİİʌȠʌĲİȓĮȢ țĮȚ ȉȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ (SCADA) ĲȦȞ ȀȑȞĲȡȦȞ ǼȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ
ĭȠȡĲȓȠȣ (ȀǼȀĭ) ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ĮʌİȣșİȓĮȢ – ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐȝİıȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ – Įʌȩ ĲȠȣȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȑȢ ȇȠȒȢ ȆȠȜȜĮʌȜȫȞ ȇİȣȝȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ǲȡȖȠȣ ıĲȠȣȢ ȈĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ țĮȚ (ȕ) țĮĲ’
İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȞ ȕİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǻǼȈĭǹ ȕȐıİȚ
ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ țĮȚ İșȞȚțȠȪ ȡȣșȝȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ (įȘȝȠıȓİȣıȘ
įİįȠȝȑȞȦȞ, țĮĲĮȞȠȝȑȢ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ ıİ ȋȡȒıĲİȢ, ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘ), țĮȚ

-

įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ
ǼʌȠʌĲİȓĮȢ/ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȈĲĮșȝȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ įİțĮİĲȓĮ, țĮșȫȢ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ țĮȚ
ĲȠ ȜȠȖȚıȝȚțȩ ıĲȠȣȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȈĲĮșȝȠȪȢ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮĲȐ ȝȑıȠ ȩȡȠ ȖȚĮ ȝȓĮ
įİțĮİĲȓĮ țĮȚ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ȣʌȠıĲȘȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȐıĲȡȚİȢ İĲĮȚȡİȓİȢ ĲȠ
ʌȡȠıİȤȑȢ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ.

Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ ǼʌȠʌĲİȓĮȢ/ǼȜȑȖȤȠȣ ıĲȠȣȢ
ıĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:
x
x
x
x
x

ĲȠ ȁȠȖȚıȝȚțȩ țĮȚ ĲȠȞ ǼȟȠʌȜȚıȝȩ ĲȠȣ ȉȠʌȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȉȘȜİ-İʌȠʌĲİȓĮȢ țĮȚ
ȉȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ (SCADA),
ĲȠȞ ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȠ ȁȠȖȚțȩ ǼȜİȖțĲȒ (Programmable Logic Controller – PLC)
ĲȠȞ ȊʌȠȜȠȖȚıĲȒ ȇȠȒȢ (Flow Computer)
ĲȠ ȋȡȦȝĮĲȠȖȡȐĳȠ ǹİȡȓȠȣ (Gas Chromatograph), țĮȚ
ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ ĲȠȣ ĲȠʌȚțȠȪ ǻȚțĲȪȠȣ ĲȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ.
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2.2.1.19. ȃȑȠ țĲȓȡȚȠ ȖȡĮĳİȓȦȞ ǻǼȈĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǲȡȖȠ İȜȑȖȤȠȣ/įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǼȈĭǹ țĮȚ
ĲȠȣ Ȋĭǹ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

11 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȞ-17

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

Ȉİʌ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ28

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ

ȉĮ țİȞĲȡȚțȐ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ ıĲİȖȐȗȠȞĲĮȚ ıȒȝİȡĮ ıİ İȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞȠ țĲȓȡȚȠ.
ȀĮșȓıĲĮĲĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıțȩʌȚȝȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ǻǼȈĭǹ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ ȑȞĮ ȚįȚȩțĲȘĲȠ țĲȒȡȚȠ
țİȞĲȡȚțȫȞ ȖȡĮĳİȓȦȞ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ʌȐȖȚȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ, șĮ ıȣȝȕȐȜİȚ ıĲȘȞ
İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ȕİȜĲȚȦȝȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ, İȞȫ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ ʌȡȠȕȐȜİȚ țĮȚ șĮ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ
ĲȠ ȩȡĮȝĮ țĮȚ ĲȚȢ ĮȟȓİȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȡĮĳİȓȦȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 6.500 Ĳ.ȝ ıİ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ ȝİ ĲȠ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ țĲȓȡȚȠ țİȞĲȡȚțȫȞ ȖȡĮĳİȓȦȞ ĲȠȣ ǻǼȈĭǹ.
ȅ ıĲȩȤȠȢ İȓȞĮȚ ȞĮ ȝȘ ȣʌȐȡȟİȚ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȠȣ ǼȈĭǹ ȜȩȖȦ ĲȘȢ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ
ʌȠȣ șĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ, țĮĲȐ ȕȐıȘ Įʌȩ ĲȠ țȩıĲȠȢ İȞȠȚțȓȠȣ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ İțĲȚȝȐĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ȣʌȐȡȟİȚ
țĮȚ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȜȩȖȦ ȣȥȘȜȩĲİȡȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ ȞȑȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ. Ǿ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȑȦȢ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ 2022,
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ. H ĮʌȩıȕİıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ șĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ıİ 40 ȤȡȩȞȚĮ.
2.2.1.20. ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ıĲĮșȝȠȪ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

28

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȈĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ

Ȋʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȝİ ȡȣșȝȚıĲȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ĮʌȩıȕİıȘȢ ȓıȘ ȝİ 40 ȑĲȘ, įİȞ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȡȞȘĲȚțȒ
İʌȓʌĲȦıȘ ıĲȘ ȂȑıȘ ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ ǼȈĭǹ.

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

15,9 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǼȈĭǹ, İȪȡȣșȝȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ
ıȣȝĳȠȡȒıİȦȞ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ȂĮȡ-18

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

Ȉİʌ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

Ȉİʌ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ȆȚșĮȞȒ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ǼȈȆǹ 2014-202029,
ȓįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

18051

ȉȠ ȑȡȖȠ țȡȓȞİĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ įİįȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ʌȡȩșİıȘȢ ĲȠȣ TAP ȞĮ ıȣȞįİșİȓ ȝİ ĲȠ ǼȈȂĭǹ
ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ȃȑĮ ȂİıȘȝȕȡȓĮ (ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ
ȑȡȖȠ ȈĲĮșȝȩȢ Ȃ/ȇ ıĲȘȞ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ȝİ ĲȠȞ TAP). īȚĮ ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ȣįȡĮȣȜȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȠȣ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ȃȑĮ ȂİıȘȕȡȓĮ ȝİ 3Ș ȝȠȞȐįĮ ıȣȝʌȓİıȘȢ, ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ȝİ ĲȚȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ. ȉȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ȝİ ĲȠȞ ȞȑȠ
ıĲĮșȝȩ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ǹȝʌİȜȚȐ.

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.2.2. Ǽȇīǹ ȆȅȊ ǼȃȉǹȋĬǾȀǹȃ Ȉȉȅ Ȁǹȉǹȁȅīȅ ȂǿȀȇȍȃ Ǽȇīȍȃ
Ȁǹǿ ȈȊȃǼȋǿǽǼȉǹǿ Ǿ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ ȉȅȊȈ ȈȉǾȃ ȆǼȇǿȅǻȅ ǹȃǹĭȅȇǹȈ ȉȅȊ
ȆǹȇȅȃȉȅȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
2.2.2.1. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ / ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȁȚȕĮįİȚȐȢ U-2710
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

29

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ǲȡȖȠ ȒįȘ İȞĲĮȖȝȑȞȠ ıĲȠȞ ȀĮĲȐȜȠȖȠ
ȂȚțȡȫȞ ǲȡȖȦȞ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1,98 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ȞȑȦȞ ȋȡȘıĲȫȞ
ıĲȠ ǼȈĭǹ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǿȠȣȜ-18

ǲȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ 50,27% ıĲȠȞ İʌȚȜȑȟȚȝȠ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18052

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ǻİț-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȂĮȡ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ Ȓ įȐȞİȚȠ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘ ȇȆǺ ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȂİĲĮĳȠȡȐȢ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȓȞĮȚ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ/ȇȣșȝȚıĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ ǼȚıȩįȠȣ
ʌȩȜİȦȢ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȁȚȕĮįİȚȐȢ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ
ıĲĮ įȓțĲȣĮ įȚĮȞȠȝȒȢ ȝȑıȘȢ ʌȓİıȘȢ (19 barg) ĲȘȢ ʌȩȜȘȢ ĲȘȢ ȁȚȕĮįİȚȐȢ. ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣʌȠįȠȝȫȞ (ȀĲȒȡȚȠ ǼȜȑȖȤȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ Ȃ/ȇ), ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȦȞ ȂİĲȡȘĲȚțȫȞ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȫȞ ȡİȣȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ 11.500 Nm3/h țĮȚ
ʌȓİıȘȢ İȟȩįȠȣ 16 barg, țĮĲĮıțİȣȒ ıİ 2 ĳȐıİȚȢ (1Ș ĳȐıȘ: 5.750 Nm3/h - 1 ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ +
1 stand by -, 2Ș ĳȐıȘ: 11.500 Nm3/h – 2 ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ + 1 stand by - ) ȝİ ĲȚȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ (ıȪıĲȘȝĮ ʌȡȠșȑȡȝĮȞıȘȢ ĮİȡȓȠȣ ȝİ țİȞĲȡȚțȠȪȢ ȜȑȕȘĲİȢ, ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĮİȡȓȠȣ
ıİ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ ȕĮȞȫȞ, ıȪıĲȘȝĮ
ȫıȝȦıȘȢ ĮİȡȓȠȣ), ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ ıĲİȖȐıĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
ȂİĲȡȘĲȚțȫȞ/ȇȣșȝȚıĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ (Skid Shelter) țĮȚ ĲȘȞ ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲĮ ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ
țİȞĲȡȚțȐ ȕĮȞȠıĲȐıȚĮ ESD (Emergency Shut Down) İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȠȣ ȝİ įȚȐĲĮȟȘ by pass
4’’, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ țĮĲĮȞĮȜȦĲȒ.
2.2.2.2. ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȠȞ ǱȖȚȠ ȃȚțȩȜĮȠ ǺȠȚȦĲȓĮȢ (ADG IV)
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ

30

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

1,5 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıİ ȞȑȠȣȢ
ȋȡȒıĲİȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǹʌȡ-1830

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ȂȐȚȠȢ-20

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǻİț-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȂĮȡ-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ (ȣʌȩ İĲȠȚȝĮıȓĮ
įȚĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĮȞȐșİıȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ)

Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ǻȑıȝİȣıȘ ȂİȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ

ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ

ǵȤȚ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

18053

ȉȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȓȞĮȚ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ
ĲȘȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ «ǹȜȠȣȝȓȞȚȠȞ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ», ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ
ıĲȚȢ ȞȑİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ «ǾȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȈȣȞįȣĮıȝȑȞȠȣ ȀȪțȜȠȣ ǱȖȚȠȢ ȃȚțȩȜĮȠȢ ǿǿ».
ȉȠ ȑȡȖȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȂİĲȡȘĲȚțȫȞ ȡİȣȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ
įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ 130.000 Nm3/h, ȝİ ĲȚȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ (ıȣıĲȒȝĮĲĮ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ ȕĮȞȫȞ), ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȝİĲĮȜȜȚțȠȪ ıĲİȖȐıĲȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȂİĲȡȘĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ (Skid Shelter), ĲȘȞ İʌȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ ĲȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ (R.C.C) țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ țİȞĲȡȚțȫȞ ȕĮȞȠıĲĮıȓȦȞ
İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȠȣ ESD (Emergency Shut Down).
2.2.2.3. ȈȪȞįİıȘ ǼȁǺǹȁ ȝİ ǼȈȂĭǹ
ȈȪȞȠȥȘ ǲȡȖȠȣ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǲȡȖȠȣ

ȃȑȠ ǲȡȖȠ

ȉȪʌȠȢ ȑȡȖȠȣ

ǹȖȦȖȩȢ/ ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ

ȉȡȑȤȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ

4 İțĮĲ. €

ǹȞĮȝİȞȩȝİȞȠ ǵĳİȜȠȢ

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıİ ȞȑȠȣȢ
ȋȡȒıĲİȢ

ǲȞĮȡȟȘ ȑȡȖȠȣ

ǻİț-1531

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ

ĭİȕ-21

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

Ȉİʌ-22

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǻİț-22

ĭȐıȘ ȊȜȠʌȠȓȘıȘȢ

Ȋʌȩ ȦȡȓȝĮȞıȘ

ȉȡȩʌȠȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ǴįȚĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǻǼȈĭǹ

ȉȡȩʌȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ İʌİȞįȪıİȦȞ

ȉȑȜȠȢ ȈȪȞįİıȘȢ

ǻȑıȝİȣıȘ ȋȡȘıĲȫȞ

ǵȤȚ

ǲȞĲĮȟȘ ıĲȘȞ ĲȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃĮȚ

ȉȠ ȑȡȖȠ șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ȝİ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ĲȘȢ ǼȁǺǹȁ
ǹǼ ıĲĮ ȅȚȞȩĳȣĲĮ ǺȠȚȦĲȓĮȢ, ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ șİȡȝȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ. ȅ ȞȑȠȢ ĮȖȦȖȩȢ (İʌȑțĲĮıȘ ĲȠȣ
ǼȈȂĭǹ), Ƞ ıĲĮșȝȩȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ȟȑıĲȡȠȣ (scraper station, receiver) țĮȚ Ƞ ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ /
ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ĲȘȢ ǼȁǺǹȁ.
31

Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȑȡȖȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ǻȑıȝİȣıȘ ȂİȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǻȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ.

18054

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2.3. Ǽȇīǹ ȉȇǿǼȉȅȊȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
ȀĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ Įȡ. 92 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ ıĲȘȞ ȉȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ȑȡȖĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ Ș ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: (i) ȑȤİȚ ȒįȘ
ȜȘĳșİȓ, Ȓ (ii) șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ ȜȘĳșİȓ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȢ įȘȝȠıȚȠʌȠȚȒıİȦȢ
ĲȠȣ ıȤİįȓȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ.
ȉĮ ȑȡȖĮ ĮȣĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ įȚĮțȡȚĲȐ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ.

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 3. ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǿȈȂǼȃǹ Ǽȇīǹ ȆȅȊ ǻǼȃ
ȅȁȅȀȁǾȇȍĬǼǿ
Ȁǹǿ
ǻǼȃ
ȈȊȂȆǼȇǿǼȁǾĭĬǾȈǹȃ
Ȉȉȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ 2020-2029

ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȑȡȖĮ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ.

ǼȋȅȊȃ
ȈȋǼǻǿȅ

ȈȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩȢ ȆȓȞĮțĮȢ ǲȡȖȦȞ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ 2020-2029 ȝİ įȚĮțȡȚĲȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıİ ȑȡȖĮ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ ȉȡȚİĲȒ ȆİȡȓȠįȠ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ (ǱȡșȡȠ 92, ʌĮȡ. 4ī ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ)

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18055

ȅȇǿȈȂȅǿ:
1. ǲȡȖĮ ĲȡȚİĲȠȪȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ: ǵʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ, ȒĲȠȚ ǲȡȖĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ Ș ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ:
(i) ȑȤİȚ ȒįȘ ȜȘĳșİȓ, Ȓ (ii) șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ ȜȘĳșİȓ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȢ įȘȝȠıȚȠʌȠȚȒıİȦȢ ĲȠȣ ıȤİįȓȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ (ıĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȑȤȡȚ ĲȠȞ ǹȪȖȠȣıĲȠ 2023)
2. ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǵʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ, ȒĲȠȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȥȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĮȞȐșİıȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ
(Resolution to Construct) ĮĳȠȪ ȑȤȠȣȞ İțʌȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȑȢ Ȓ İȝʌȠȡȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȓ ȩȡȠȚ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ
3. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǲȞĮȡȟȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ: ǵʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ, ȒĲȠȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ įȠțȚȝĮıĲȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȝİĲȐ ĲȘ ȂȘȤĮȞȚțȒ ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
4. ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: ǼȓȞĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ İȝʌȠȡȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ ȤȡȒıȘȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȋȡȘıĲȫȞ). Ǿ ȑȞĲĮȟȘ ıĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘ ȜȒȥȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.

18056
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)
ȋȇȅȃǿȀǹ ȅȇȅȈǾȂǹ

2.350.000

3.400.000

ȈȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ ȈĲĮșȝȩ CNG ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ
ȉȡȓʌȠȜȘ

ȈȪȞįİıȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ Kavala Oil ȝİ
ǼȈȂĭǹ

3

4

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 05/2021
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2022

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 03/2021
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 03/2023

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 03/2021
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 03/2023

ȃȑȠȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ TAP ıĲȘ ȃ.
ȂİıȘȝȕȡȓĮ (Booster Compressor)

30.000.000

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 11/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 03/2023
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 06/2023

ǲȡȖĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ Ș ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: (i) ȑȤİȚ ȒįȘ ȜȘĳșİȓ, Ȓ (ii) șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ ȜȘĳșİȓ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȢ įȘȝȠıȚȠʌȠȚȒıİȦȢ ĲȠȣ ıȤİįȓȠȣ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ

32

5

Ǻ. ǲȡȖĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ǼȈĭǹ (Įȡ. 92 ʌĮȡ. 4Aii. ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ)

1.300.000

ȈȪȞįİıȘ ȝİ ĲȠ ȈĲĮșȝȩ CNG ĲȘȢ ǻǼȆǹ ıĲȘȞ
ȀȠȝȠĲȘȞȒ

2

I. Ǽȇīǹ ȉǹ ȅȆȅǿǹ ȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿ īǿǹ ȆȇȍȉǾ ĭȅȇǹ Ȉȉȅ ȈȋǼǻǿȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
ǹ. ǲȡȖĮ ȈȪȞįİıȘȢ ȋȡȘıĲȫȞ (Įȡ. 92 ʌĮȡ. 4ǹi ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǼȈĭǹ)
ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ AdG III
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 05/2020
2.000.000
1
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 03/2022

ǲȡȖĮ ȉȡȚİĲȠȪȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ32
Ǽȇīȅ
ǹ/ǹ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18057

3.500.000

540.000

ǼʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ǼĳİįȡȚțȒȢ ǿıȤȪȠȢ
ıĲȠȞ ȉİȡȝĮĲȚțȩ ȈĲĮșȝȩ Ȋĭǹ ĲȘȢ
ȇİȕȣșȠȪıĮȢ

ǲȡȖĮ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ǼȈĭǹ- 4Ș ȅȝȐįĮ

ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȋĭǹ țĮȚ O&M

ȉİȤȞȚțȒ ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ
ʌȡȠıȠȝȠȓȦıȘȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ıİ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ
ȤȡȩȞȠ

8

9

10

11

12

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 01/2023
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 01/2023
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 05/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 06/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 06/2021

2.000.000

350.000

2.000.000

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 03/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 03/2021

20.400.000

ȃȑĮ ʌȡȠȕȜȒĲĮ Small Scale LNG ıĲȠȞ
ȉİȡȝĮĲȚțȩ ıĲĮșȝȩ ȇİȕȣșȠȪıĮȢ

7

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2020
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2020
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2021

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 12/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 06/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 09/2022

1.600.000

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 07/2021

ȋȇȅȃǿȀǹ ȅȇȅȈǾȂǹ

ȉİȤȞȚțȩ țȑȞĲȡȠ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ıĲȘ ȃȑĮ
ȂİıȘȝȕȡȓĮ

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)

6

ǲȡȖĮ ȉȡȚİĲȠȪȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ32
Ǽȇīȅ
ǹ/ǹ

18058
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 12/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 10/2022
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 12/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 10/2022
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 12/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 10/2022

1.000.000

3.000.000

3.000.000

ȈĲĮșȝȩȢ CNG ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǱıʌȡȠȣȢ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȆİȡįȓțțĮ ǼȠȡįĮȓĮȢ

15

16

17

18

ǻȚĮıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ IGB ȝİ ĲȠ ǼȈȂĭǹ
ıĲȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒȢ

350.000

ī. ǲȡȖĮ įȚĮıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ȝİ ȐȜȜĮ ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȚȠȣ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 01/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 01/2021

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 12/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 10/2022

14

2.000.000

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ İĳĮȡȝȠȖȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ

13

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȆȠȡİȚȐȢ

ȋȇȅȃǿȀǹ ȅȇȅȈǾȂǹ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: ĭȐıȘ 1:1/2021, ĭȐıȘ
2:1/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: ĭȐıȘ 1:1/2021, ĭȐıȘ 2:1/2022

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)
7.000.000

ǲȡȖĮ ȉȡȚİĲȠȪȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ32
Ǽȇīȅ
ǹ/ǹ

Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18059

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)
ȋȇȅȃǿȀǹ ȅȇȅȈǾȂǹ

ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȈȪıĲȘȝĮ
ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ
ǼȈĭǹ

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȉȘȜİ-İʌȠʌĲİȓĮȢ
țĮȚ ȉȘȜİȤİȚȡȚıȝȠȪ (SCADA) ȀȑȞĲȡȦȞ
ǼȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ȀĮĲĮȞȠȝȒȢ ĭȠȡĲȓȠȣ (ȀǼȀĭ)

ȂİȜȑĲȘ, ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ ȘȝİȡȘıȓĮȢ
ȡȠȒȢ ĮİȡȓȠȣ

22

23

24

ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2020
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 07/2020
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 03/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 06/2021
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 06/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 07/2021

380.000

1.900.000

197.000

ǹ. ǲȡȖĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ.
ȈȣȝʌȚİıĲȒȢ ıĲȠȣȢ ȀȒʌȠȣȢ țĮȚ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 07/2021
15.000.000
19
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2023
ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȘȞ ȀȠȝȠĲȘȞȒ
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 10/2023
ȈĲĮșȝȩȢ Ȃ/ȇ ıĲȘȞ ȃ. ȂİıȘȝȕȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
12.000.000
20
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 10/2020
ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ ȝİ ĲȠȞ TAP
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2020
ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ țĮȚ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
3.500.000
21
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 06/2020
ĲȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ SCADA ʌİįȓȠȣ
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 06/2020
ıİ ȈĲĮșȝȠȪȢ M/R 1ȘȢ ȖİȞȚȐȢ (1995-2000)

II. ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǿȈȂǼȃǹ Ǽȇīǹ

ǲȡȖĮ ȉȡȚİĲȠȪȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ32
Ǽȇīȅ
ǹ/ǹ

18060
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

ǼțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ ǺȡĮȤȚȩȞȦȞ ȈȪȞįİıȘȢ
ȈĲĮșȝȠȪ Ȋĭǹ

ȆȚȜȠĲȚțȩȢ ıĲĮșȝȩȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ȕȣĲȚȠĳȩȡȦȞ

ȈĲĮșȝȩȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ĮʌĮİȡȓȦȞ Ȋĭǹ

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȃ ȈĲĮșȝȠȪ ıĲȠ Ȉǹȁĭǹ ǱȞȦ
ȁȚȠıȓȦȞ

ǹȖȦȖȩȢ ȃȑĮȢ ȂİıȘȝȕȡȓĮȢ –
ǼȣȗȫȞȦȞ/īİȣȖİȜȒ țĮȚ
MİĲȡȘĲȚțȩȢ/ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ
ȈĲĮșȝȩȢ ȈȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ǹȝʌİȜȚȐ

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮțȠʌĲȫȞ
ȝȑıȘȢ ĲȐıȘȢ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĳȦĲȚıȝȠȪ
Control Room ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȋĭǹ

26

27

28

29

30

32

31

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȃ/R ȀĮȕȐȜĮȢ

25

ǲȡȖĮ ȉȡȚİĲȠȪȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ32
Ǽȇīȅ
ǹ/ǹ

1.000.000

65.000.000

51.400.000

680.000

10.600.000

6.500.000

1.200.000

2.010.000

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 09/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 09/2021
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 06/2020
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2020
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 09/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2021
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 06/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 09/2022
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 07/2020
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 08/2020
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ:12/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 11/2023
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2023
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 11/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 03/2023
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 06/2023
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2020
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2020

ȋȇȅȃǿȀǹ ȅȇȅȈǾȂǹ
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ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ĳȣıȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ǻǼȈĭǹ ȀȑȞĲȡȠ ǼȜȑȖȤȠȣ
ĭȣıȚțȒȢ ǹıĳȐȜİȚĮȢ
ǺİȜĲȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĮțȡȓȕİȚĮȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ıİ
ıĲĮșȝȠȪȢ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ

ǹȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȂİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ǼʌȠʌĲİȓĮȢ/ǼȜȑȖȤȠȣ ıİ
ȈĲĮșȝȠȪȢ Ȃ/ȇ ĲȠȣ ǼȈȂĭǹ
ȃȑȠ țĲȓȡȚȠ ȖȡĮĳİȓȦȞ

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ ıĲĮșȝȠȪ ıȣȝʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ȃȑĮ
ȂİıȘȝȕȡȓĮ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȁȚȕĮįİȚȐȢ
U-2710

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ıĲȠȞ ǱȖȚȠ ȃȚțȩȜĮȠ
ǺȠȚȦĲȓĮȢ (AdG IV)

34

36

38

39

40

37

35

ǹȞĮȕȐșȝȚıȘ īİȦȖȡĮĳȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ (GIS) ǻǼȈĭǹ

33

ǲȡȖĮ ȉȡȚİĲȠȪȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ32
Ǽȇīȅ
ǹ/ǹ
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 05/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2020
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2020
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 04/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2021
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: ǲȤİȚ ȜȘĳșİȓ
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 09/2020
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2020
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 05/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 03/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 06/2022
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 09/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2022
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 09/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 09/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2022
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 12/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 03/2022
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 05/2020
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 12/2021
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 03/2022

ȋȇȅȃǿȀǹ ȅȇȅȈǾȂǹ
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1.500.000

1.980.000

15.900.000

11.000.000

4.500.000

390.000

1.200.000

100.000

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)
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ȂİȡȚțȩ ȈȪȞȠȜȠ

ȈȪȞįİıȘ ǼȁǺǹȁ ȝİ ǼȈȂĭǹ

297.727.000 €

4.000.000

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)
ȉİȜȚțȒ ǼʌİȞįȣĲȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ: 02/2021
ǲȞĮȡȟȘ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ǲȡȖȠȣ: 09/2022
ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȈȪıĲȘȝĮ: 12/2022

ȋȇȅȃǿȀǹ ȅȇȅȈǾȂǹ

10.000.000

ǻȚĮıȪȞįİıȘ ȝİ FSRU ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘȢ

ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ/ ȇȣșȝȚıĲȚțȩȢ ȈĲĮșȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȪȞįİıȘ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȩȖİȚĮ ǹʌȠșȒțȘ ĲȘȢ ȃȩĲȚĮȢ
ȀĮȕȐȜĮȢ

1

2

3

ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮȖȦȖȠȪ ȊȥȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ ȂĮȣȡȠȝȐĲȚ
(ǺȐȖȚĮ)-ȁȐȡȣȝȞĮ țĮȚ ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ
ȂİĲȡȘĲȚțȠȪ ȈĲĮșȝȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ
ȁǹȇȀȅ ī.Ȃ.Ȃǹ.Ǽ ȝİ ǼȈĭǹ

Ǽȇīȅ
17.500.000

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)

Ǻ. ǲȡȖĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ.

7.500.000

ȆȇȅȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ (€)

Ǽȇīȅ

II. Ǽȇīǹ ǼȀȉȅȈ ȉȇǿǼȉȅȊȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ
ǹ. ǲȡȖĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ıĲȠ ıȤȑįȚȠ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ

41
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Ǽȇīȅ
ǹ/ǹ
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18063

1.835.000.000 €

ȂİȡȚțȩ ȈȪȞȠȜȠ

2.132.727.000 €

1.800.000.000

ǹȖȦȖȩȢ ȊȥȘȜȒȢ ȆȓİıȘȢ ȀȠȝȠĲȘȞȒĬİıʌȡȦĲȓĮȢ (ĲȝȒȝĮ İȞĲĮȖȝȑȞȠ ıĲȠ ǼȈĭǹ)

īİȞȚțȩ ȈȪȞȠȜȠ

4
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2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Την κοινοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029 στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

18066
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Τεύχος B’ 1746/07.05.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02017460705200080*

