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1. Επιθυμητή Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 01-04-2024 

 
2. Επιθυμητή Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: 01-04-2064 

 
3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημείo 

Εισόδου: 
 
 

 

Α/Α 

Ονομασία 
Σημείου 
Εισόδου 

Δεσμευμένη 
Μεταφορική 

Ικανότητα 
Παράδοσης 

[MWh/Ημέρα] 

Μέγιστη 
Ωριαία 

Ποσότητα 
Παράδοσης  
[MWh/ώρα] 

Ελάχιστη 
πίεση 

παράδοσης 
[barg] 

 
Μέγιστη  

πίεση 
παράδοσης 

[barg] 

1. Νέα Είσοδος 
«ΑΡΓΩ» 

FSRU Βόλος 

149.029,68 6.209,57 67 100 

 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ‘Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 
Σύντομη Τεχνική Περιγραφή 

 
Η εταιρεία MEDITERRANEAN GAS S.A. πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα FSRU στον 
Παγασητικό κόλπο στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με την ονομασία "ΑΡΓΩ FSRU”. Στην 
εγκατάσταση προβλέπεται μόνιμη αγκυροβολιά πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και 
επαναεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου χωρητικότητας 170.000 m3 περίπου, προς 
εξυπηρέτηση LNG δεξαμενοπλοίων ίδιας εν γένει χωρητικότητας. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
της πλωτής μονάδας και του εξυπηρετούμενου πλοίου σχεδιασμού έχουν ως εξής: ολικό μήκος = 
292m, πλάτος = 45,2m και βύθισμα = 12,2m υπό έμφορτες συνθήκες. 
 
Ειδικότερα το έργο "ΑΡΓΩ FSRU” περιλαμβάνει: 

• Πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεροποίησης ΥΦΑ (Floating Storage and Regasification 
Unit-FSRU). 

• Πλατφόρμα εκφόρτωσης του φυσικού αερίου με βραχίονες εκφόρτωσης (Un-loading Arms) 
και πολλαπλά σημεία πρόσδεσης/πλωτών ναύδετων (buoys) για την πρόσδεση της μονάδας 
FSRLI. 

• Υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού Φυσικού Αερίου μήκους 350m περίπου με μέγιστη πίεση 
λειτουργίας 10Obarg, το οποίο θα συνδέει την πλατφόρμα εκφόρτωσης με τον Υπόγειο 
Χερσαίο Αγωγό του Φυσικού Αερίου. 

• Χερσαίο Υπόγειο αγωγό Φυσικού Αερίου (ΦΑ) μήκους 15 χιλιομέτρων περίπου, με μέγιστη 
πίεση λειτουργίας 100barg, για τη διοχέτευση του ΦΑ στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς ΦΑ 
(ΕΣΜΦΑ). 

• Νέο Μετρητικό / Ρυθμιστικό (M/R) Σταθμό. 



 
Το ΥΦΑ θα παραλαμβάνεται και θα εκφορτώνεται από τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ στις 
κρυογενικές δεξαμενές του FSRU. Η αεριοποίηση του ΥΦΑ θα πραγματοποιείται μέσω 3 
αεριοποιητών, ο καθένας από τους οποίους θα έχει μέγιστη δυναμικότητα 250MMSCFD. Υπό 
κανονικές συνθήκες θα λειτουργούν οι δύο από αυτούς, ενώ ο τρίτος θα βρίσκεται σε εφεδρεία 
(Ν+1) για περίπτωση εξυπηρέτησης μεγαλύτερης ωριαίας ζήτησης αιχμής, βλάβης ή συντήρησης. 
Τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατόπιν σχετικής προσομοίωσης των δεδομένων από 
τον ΔΕΣΦΑ. 
 
 


