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Η έκθεση αυτή αποτελεί κοινή εκτίμηση πιθανής επαύξησης δυναμικότητας η οποία 
πραγματοποιήθηκε από: 
 
 
Trans Adriatic Pipeline AG 

Lindenstrasse 2 

6340 Baar 
Switzerland  
 
T: +41 41 747 3400 
F: +41 41 747 3401 
E: enquiries@tap-ag.com  

 
 

www.tap-ag.com 
 

 

Snam Rete Gas SpA 

Piazza Santa Barbara 7,   
20097 San Donato Milanese,  
Italy 

T: +390237039727 
 
E: ipa@snam.it 

 
 

www.snam.it 

 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

357-359 Λεωφ. Μεσογείων. 
Αθήνα, 152 31, Ελλάδα 

 
T: +302130884000 
F: +302130884062 
E: d.douvikas@desfa.gr   
    j.florentin@desfa.gr  
     
www.desfa.gr 
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A. Μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης 

Την 1η Ιουλίου 2019, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ), Trans Adriatic Pipeline (TAP), 
Snam Rete Gas (SRG) και ΔΕΣΦΑ εκκίνησαν τη διαδικασία εκτίμησης επαυξημένης δυναμικότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/459 για τη θέσπιση κώδικα 
δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου (CAM 
NC). 

 
TAP 
Ο TAP διεξήγαγε το Market Τest σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες για το  Μarket Test 2019 
του TAP (Κατευθυντήριες οδηγίες), στις οποίες καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία αυτού. Αυτές οι Κατευθυντήριες οδηγίες 
αντικατοπτρίζουν το ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς του ΤΑΡ για την εκτέλεση του Market Test. 
Επιδιώκουν την ευθυγράμμιση των διατάξεων του Final Joint Opinion (FJO) των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας της, από 6 Ιουνίου 2013, αίτησης εξαίρεσης του ΤΑΡ, όπως αυτή χορηγήθηκε από τους 
Ρυθμιστές σύμφωνα με την Οδηγία 2009/73/EC (FJO) και του Κανονισμού Τιμολόγησης του ΤΑΡ με 
τον CAM NC. 

Όλες οι μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη στον ΤΑΡ  
σύμφωνα με το περιθώριο των 8 εβδομάδων που ορίζεται στο άρθρο 26(6) του CAM NC. 

Οι μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης παρατίθενται συγκεντρωτικά ανά Σημείο Διασύνδεσης (ΣΔ ή ΙΡ) 
του ΤΑΡ με τον εκάστοτε ΔΣΜ (δηλ. SRG και ΔΕΣΦΑ) οι οποίοι διεξήγαγαν την διαδικασία 
επαυξημένης δυναμικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του CAM NC. Επιπλέον, ο ΤΑΡ δημοσιεύει και 
τις μη δεσμευτικές ενδείξεις που ελήφθησαν από την πλευρά του ΤΑΡ σχετικά με το σημείο 
διασύνδεσης στους Κήπους (με τον ΤΑΝΑΡ), με το σημείο διασύνδεσης στην Αλβανία (με την Albgaz) 
και με το σημείο διασύνδεσης στην Κομοτηνή (με ICGB).1 

 
SRG 
H SRG έλαβε τις περισσότερες εκ των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σύμφωνα με την προθεσμία 8 εβδομάδων που ορίζεται στο άρθρο 26(6) του CAM NC. 

Παρ’ όλα αυτά, η SRG έλαβε κάποιες μη δεσμευτικές ενδείξεις για επαυξημένη δυναμικότητα μετά το 
πέρας της προθεσμίας όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 26(6) του CAM NC. Οι μη δεσμευτικές ενδείξεις 
αφορούν στην επαύξηση δυναμικότητας του σημείου διασύνδεσης, σημείο εισόδου Melendugno και 
σημείο εξόδου Melendugno και αντιστοιχούν σε ενδείξεις ζήτησης που ελήφθησαν και από τους 
αντισυμβαλλόμενους διαχειριστές. Οι μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης εξετάζονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του CAM NC, στον τρέχοντα κύκλο επαύξησης 
δυναμικότητας. 

                                                      
1 O CAM NC δεν καλύπτει διαδικασία επαυξημένης δυναμικότητας για τον TANAP. Η διαδικασία επαυξημένης δυναμικότητας 
για την Albgaz δεν είναι επίσημα σε ισχύ καθώς η προθεσμία ενσωμάτωσης του CAM NC στο εθνικό δίκαιο των 
συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας) είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020. 
Όσον αφορά στον ICGB, και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Ιουλίου σχετικά με την 
εξαίρεση του IGB από τις απαιτήσεις για πρόσβαση τρίτων, τον Κανονισμό τιμολόγησης και το διαχωρισμό ιδιοκτησίας, ο 
IGCB θα διενεργήσει Market Test το αργότερο εντός τριετίας από την ημερομηνία των εμπορικών συναλλαγών, προκειμένου 
να διερευνηθεί το ενδιαφέρον της αγοράς για την επαύξηση δυναμικότητας του IGB. 
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Οι μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης παρατίθενται στους πίνακες της παρούσας Έκθεσης Εκτίμησης 
Ζήτησης (ΕΕΖ). 
 
ΔΕΣΦΑ 
Ο ΔΕΣΦΑ έλαβε επίσης τις μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης σχετικά με την επαύξηση δυναμικότητας 
του σημείου εισόδου Νέα Μεσημβρία και του σημείου εξόδου Νέα Μεσημβρία από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, εντός της  προθεσμίας των 8 εβδομάδων που ορίζεται στο άρθρο 26(6) του 
CAM NC. 

Παρόλα αυτά, μια επιπλέον ένδειξη ζήτησης λήφθηκε εκτός της προθεσμίας των 8 εβδομάδων, η 
οποία είχε ληφθεί εμπρόθεσμα από τον TAP. H ένδειξη αυτή θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 26 του CAM NC. 

Οι μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης παρατίθενται στους πίνακες της παρούσας Έκθεσης Εκτίμησης 
Ζήτησης, όπως ελήφθησαν από τον ΔΕΣΦΑ. 

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης ανά 
σημείο διασύνδεσης και η κατανομή των μη δεσμευτικών ενδείξεων για αδιάλειπτη δυναμικότητα 
κυρίαρχης ροής και εμπορικά αντίστροφης ροής ανά IP. Οι δύο τύποι δυναμικότητας παρατίθενται σε 
χωριστούς πίνακες. 

 

1. Μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης για αδιάλειπτη δυναμικότητα κατά την 
κυρίαρχη κατεύθυνση ροής 

1.1 Σύνολο ζήτησης στον ΤΑΡ για το σημείο εισόδου Κήποι 

 
Το σύνολο των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ για το σημείο εισόδου Κήποι 
παρουσιάζεται παρακάτω: 

Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
(kWh/d) 

TAP 2020/21 1.370.000 

TAP 2021/22 32.370.000 

TAP 2022/23 41.980.000  

TAP 2023/24 – 2024/25 100.062.192 

TAP 2025/26-2029/30 355.230.293 

TAP 2030/31-2031/32 331.230.293 

TAP 2032/33 325.750.293 

TAP 2033/34-2039/40 267.668.101 

TAP 2040/41 85.679.060 

TAP 2041/42 54.679.060 

TAP 2042/43-2049/50 49.179.060 
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1.2 Σύνολο ζήτησης στο ΙΡ Melendugno, έξοδος ΤΑΡ, είσοδος SRG  

Το σύνολο των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ και η SRG για το σημείο 
διασύνδεσης Melendugno παρουσιάζεται παρακάτω: 

Από 
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς 
Είσοδος  
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

TAP SRG 2022/23 13.700.000 

TAP SRG 2023/24 – 2024/25 42.741.096 

TAP SRG 2025/26-2029/30 248.730.137  

TAP SRG 2030/31-2031/2032 224.730.137  

TAP SRG 2032/33 211.030.137 

TAP SRG 2033/34-2039/40 181.989.041  

 

1.3 Σύνολο ζήτησης στο ΙΡ Νέα Μεσημβρία, έξοδος ΤΑΡ, είσοδος ΔΕΣΦΑ – 
δυναμικότητα ροής κατά την κυρίαρχη κατεύθυνση  

Το σύνολο των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ και ο ΔΕΣΦΑ για το σημείο 
διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία  παρουσιάζεται παρακάτω: 

Από 
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς 
Είσοδος  
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

TAP  ΔΕΣΦΑ 2020/21 1.370.000 

TAP  ΔΕΣΦΑ 2021/22 32.370.000 

TAP  ΔΕΣΦΑ 2022/23 41.980.000 

TAP  ΔΕΣΦΑ 2023/24-2031/32 71.021.096 

TAP  ΔΕΣΦΑ 2032/33 65.541.096 

TAP  ΔΕΣΦΑ 2033/34-2040/41 36.500.000 

TAP  ΔΕΣΦΑ 2041/42 5.500.000 

 
 

1.3.1 Σύνολο ζήτησης στο ΙΡ Νέα Μεσημβρία, σημείο εξόδου ΤΑΡ, σημείο 
εισόδου ΔΕΣΦΑ – δυναμικότητα ροής κατά την κυρίαρχη κατεύθυνση και 
εμπορικά αντίστροφη ροή  

Επιπλέον των ανωτέρω ενδείξεων, όσον αφορά στο Σύστημα του ΔΕΣΦΑ, και θεωρώντας το σημείο 
διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία, οι ενδείξεις ζήτησης που αφορούν στην εμπορικά αντίστροφη ροή του 
ΤΑΡ (όπως αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο) πρέπει να προστεθούν σε αυτές που αφορούν στην 
κυρίαρχη ροή του ΤΑΡ, όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, καθώς το σύνολό τους 
εξέρχεται του σημείου διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία. 

Το σύνολο της ζήτησης για κυρίαρχη ροή και εμπορικά αντίστροφη ροή στο σημείο εξόδου του ΤΑΡ 
Νέα Μεσημβρία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Από 
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς 
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

TAP ΔΕΣΦΑ 2020/2021 88.840.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2021/2022 119.840.000 

TAP ΔΕΣΦΑ 2022/2023 140.430.000 
TAP ΔΕΣΦΑ 2023/24 - 2029/30 169.471.096 
TAP ΔΕΣΦΑ 2030/31 - 2031/32 83.371.096 
TAP ΔΕΣΦΑ 2032/2033 71.041.096 
TAP ΔΕΣΦΑ 2033/34 - 2040/41 42.000.000 
TAP ΔΕΣΦΑ 2041/42 11.000.000 

 
 

1.4 Σύνολο ζήτησης στο ΙΡ Fier, έξοδος TAP, είσοδος Albgaz  

Το σύνολο των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ για το σημείο διασύνδεσης Fier  
παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

Από 
 Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς  
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

TAP Albgaz 2025/26 – 2049/50 32.337.140 

 
 

1.5 Σύνολο ζήτησης στο ΙΡ Κορυτσά, έξοδος TAP, είσοδος Albgaz 

Το σύνολο των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ για το σημείο διασύνδεσης 
Κορυτσά παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

Από  
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς  
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

TAP Albgaz 2025/26-2049/50 16.841.920 
 
Επιπλέον του αιτήματος δυναμικότητας στο σημείο διασύνδεσης στην Αλβανία, ο ΤΑΡ έλαβε και 
Αίτημα Σύνδεσης2 για αυτό το σημείο εξόδου στην Κορυτσά της Αλβανίας. 
 
 
 

                                                      
2 Όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίας για το Market Test του TAP, Αίτημα Σύνδεσης ορίζεται ένα δεσμευτικό ή μη-
δεσμευτικό αίτημα στον ΤΑΡ από ενδιαφερόμενο μέρος για την κατασκευή ενός νέου σημείου εισόδου ή και εξόδου στην 
Αλβανία ή στην Ελλάδα  ή/και για την αύξηση της τεχνικής δυναμικότητας ενός ήδη υπάρχοντος σημείου εισόδου ή εξόδου 
στην Αλβανία, σύμφωνα με τα σημεία 4.7.5 και 4.7.8 του FJO.. 
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2. Μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης για Εμπορικά Αντίστροφη ροή  

Κατά τη διάρκεια του  Market Test 2019, ενδιαφερόμενα μέρη κατέθεσαν μη δεσμευτικές ενδείξεις 
ζήτησης για εμπορικά αντίστροφη ροή. Σύμφωνα με το τρέχον σχέδιο του ‘Gas Transportation 
Agreement’ του TAP, η εμπορικά αντίστροφη ροή ορίζεται σαν προϊόν διαδρομής3. 

Για την εμπορικά αντίστροφη ροή, ο ΤΑΡ σκέφτεται να προσφέρει την εν λόγω δυναμικότητα 
σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό του προϊόντος (προκαθορισμένο προϊόν διαδρομής) έως την 
αναμενόμενη έναρξη εργασιών για την επέκταση, έως ότου στο ενδιάμεσο επανεξεταστούν οι όροι 
που διέπουν αυτή τη δυναμικότητα. Βάσει αυτού και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη δεσμευτικές 
ενδείξεις για αντίστροφη ροή δεν δημιουργούν συνθήκες για επενδύσεις στον ΤΑΡ, ο ΤΑΡ σκέφτεται 
να μην προσφέρει προϊόντα Εμπορικά Αντίστροφης ροής στη Δεσμευτική Φάση. Τα προϊόντα αυτά 
θα διατεθούν από τον TAP στις κανονικές δημοπρατήσεις. 

 

2.1. Σύνολο ζήτησης στο ΙΡ Νέα Μεσημβρία, έξοδος ΤΑΡ, είσοδος ΔΕΣΦΑ  

Το σύνολο ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ και ο ΔΕΣΦΑ για προϊόν Εμπορικά Αντίστροφης ροής σχετικά με 
το φυσικό σημείο εξόδου ΤΑΡ/φυσικό σημείο εισόδου ΔΕΣΦΑ (σημείο διασύνδεσης Νέα Μεσημβρία) 
παρουσιάζεται παρακάτω: 

Από  
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς  
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

TAP ΔΕΣΦΑ 2020/2021 - 2021/22 87.470.000 
TAP ΔΕΣΦΑ 2022/23-2029/30 98.450.000  
TAP ΔΕΣΦΑ 2030/31-2031/32 12.350.000  
TAP ΔΕΣΦΑ 2032/33-2041/42 5.500.000 

 
 

2.2. Σύνολο ζήτησης στο ΙΡ Κομοτηνή, έξοδος ΤΑΡ, είσοδος ICGB (φυσικό σημείο 
εξόδου ΤΑΡ) 

Το σύνολο της ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ για το φυσικό σημείο εξόδου TAP/φυσικό σημείο εισόδου 
ICGB (σημείο διασύνδεσης Κομοτηνή) παρουσιάζεται παρακάτω: 

Από  
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς  
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

TAP ICGB 2020/2021-2021/22 3.900.000 
TAP ICGB 2022/23 17.600.000 
TAP ICGB 2023/24-2029/30 17.890.411 
TAP ICGB 2030/31-2031/32- 13.990.411 
TAP ICGB 2032/33 290.411 

 

                                                      
3 το σχέδιο του ‘Gas Transportation Agreement’ του ΤΑΡ είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΡ  
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2.3. Σύνολο ζήτησης για το ΙΡ Melendugno, έξοδος SRG, είσοδος TAP (TAP 
Εμπορικά Αντίστροφη ροή) 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον CAM NC, ως επαυξημένη δυναμικότητα ορίζεται ένα έργο για την 
υλοποίηση επιπρόσθετης τεχνικής δυναμικότητας, συνεπώς τα συγκεντρωτικά δεδομένα από τις 
ενδείξεις για Εμπορικά Αντίστροφη δυναμικότητα, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, δεν θα 
συνυπολογιστούν στη διαδικασία επαύξησης δυναμικότητας. 

Το σύνολο των μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης που έλαβε ο ΤΑΡ και η SRG για το σημείο 
διασύνδεσης Melendugno για δυναμικότητα Εμπορικά Αντίστροφης ροής, παρουσιάζεται παρακάτω: 

Από  
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς  
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

SNAM TAP 2020/21-2021/22 91.370.000 
SNAM TAP 2022/23-2029/30 116.340.411 
SNAM TAP 2030/31-2031/32 26.340.411 
SNAM TAP 2032/33 5.790.411 
SNAM TAP 2033/34-2041/42 5.500.000 

 
 

3. Λοιπές μη δεσμευτικές ενδείξεις αντίστροφης ροής  

Επιπλέον των ανωτέρω, Ο TAP, ο ΔΕΣΦΑ και η SRG έλαβαν μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης για 
προϊόντα που δεν προβλέπονται προς το παρόν από το σχέδιο ‘Gas Transportation Agreement’ του 
ΤΑΡ. 

Το σύνολο της ζήτησης δυναμικότητας εισόδου στον ΤΑΡ που ελήφθη για τα σημεία διασύνδεσης Νέα 
Μεσημβρία και Κομοτηνή, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Ο ΤΑΡ δημοσιεύει τα παρακάτω 
για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. 

 

Δυναμικότητα εξόδου ΔΕΣΦΑ/Δυναμικότητα εισόδου ΤΑΡ (σημείο διασύνδεσης Νέα 
Μεσημβρία)4 

Από  
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς  
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

ΔΕΣΦΑ TAP 2022/23 – 2031/32 6.850.000 
 
 
 
 

                                                      
4 Η ένδειξη ζήτησης που έλαβε ο ΔΕΣΦΑ αναφέρεται σε ένα «τουλάχιστον διακοπτόμενο προϊόν» το οποίο θα πρέπει να 
διατεθεί 
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Εικονική δυναμικότητα εξόδου ICGB/Εικονική δυναμικότητα εισόδου TAP (ΙΡ Κομοτηνή) 

Από  
Έξοδος 
Δυναμικότητα 

Προς  
Είσοδος 
Δυναμικότητα 

Έτος (έτη) αερίου 
 

Ποσότητα 
kWh/d 

ICGB TAP 2022/23 – 2031/32 6.850.000 

 
 

4. Προϋποθέσεις 

Ένας αριθμός των ενδιαφερόμενων μερών έθεσε όρους υπό τους οποίους αιτήθηκε τις μη 
δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης. 

Η βασικότερη προϋπόθεση που αναφέρθηκε συνδέει τη δέσμευση σε διαφορετικά σημεία 
διασύνδεσης (δηλ. το ενδιαφέρον δέσμευσης στο σημείο εισόδου στον ΤΑΡ υπό τον όρο ότι η ίδια 
δυναμικότητα θα κατανεμηθεί στο αιτούμενο σημείο εξόδου του ΤΑΡ καθώς και το σχετικό σημείο 
εισόδου του αντισυμβαλλόμενου διαχειριστή) 

Άλλες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν: 

 Τελικούς όρους και προϋποθέσεις που προσφέρει ο ΤΑΡ (Τιμολόγηση, GTA, προϊόντα 
Δυναμικότητας που διατίθονται) 

 Κατασκευή ενός CCGT έργου. 
 Πιθανότητα διακοπής της Εμπορικά Αντίστροφης Ροής Δυναμικότητας. 
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B. Εκτίμηση ζήτησης 

Η φάση της εκτίμησης της ζήτησης ξεκινάει αμέσως μετά την έναρξη της ετήσιας δημοπρασίας 
ετήσιας δυναμικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 11(4) του CAM NC, και ολοκληρώνεται κατά μέγιστο 
16 εβδομάδες μετά την ετήσια δημοπρασία ετήσιας δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
CAM NC. 

Οι ΔΣΜ που συμμετέχουν στην παρούσα Έκθεση Εκτίμησης Ζήτησης έδωσαν στους χρήστες την 
δυνατότητα να υποβάλλουν μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης για την ποσοτικοποίηση της δυνητικής 
ζήτησης για επαύξηση δυναμικότητας στο διάστημα από 1η Ιουλίου έως και 26η Αυγούστου 2019. 

TAP 
Στο σύνολο ο ΤΑΡ έλαβε αιτήματα με την ακόλουθη μέγιστη δυναμικότητα εκφρασμένη σε kWh/d, 
όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:   

 

 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 4.7.5 και 4.7.8 του FJO και των Κατευθυντήριων Οδηγιών 
του  Market Test 2019 του ΤΑΡ, όπως εγκρίθηκε από τις Ρυθμιστικές Αρχές τον Ιούνιο του 2019, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν να υποβάλουν μη δεσμευτικό αίτημα για την κατασκευή ενός νέου 
σημείου εισόδου ή και σημείου εξόδου στην Αλβανία ή την Ελλάδα ή/και για την αύξηση της ήδη 
υπάρχουσας τεχνικής δυναμικότητας σε υπάρχον σημείο εισόδου ή/και σημείο εξόδου στην Αλβανία. 

Το σύνολο της ζήτησης  για την  αύξηση δυναμικότητας του ΤΑΡ όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω 
διάγραμμα συμπεριλαμβάνει σημείο εξόδου στην Κορυτσά Αλβανίας, για το οποίο ο ΤΑΡ έλαβε μη 
δεσμευτικό Αίτημα Σύνδεσης για την κατασκευή νέου σημείου εξόδου. 

SRG 
Συνολικά η SRG έλαβε αιτήματα με την ακόλουθη μέγιστη δυναμικότητα εκφρασμένη σε kWh/d, 
όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:   
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DESFA 
Συνολικά ο ΔΕΣΦΑ έλαβε αιτήματα με την ακόλουθη μέγιστη δυναμικότητα5 εκφρασμένη σε kWh/d, 
όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:   

 
 
 

1. Ιστορικά στοιχεία χρήσης  

Ο ΤΑΡ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία. Συνεπώς δεν υπάρχουν προς το παρόν 
ιστορικά στοιχεία χρήσης για κανένα από τα εξεταζόμενα Σημεία Διασύνδεσης που αφορούν στο 
παρόν Market Test. 

                                                      
5 Παρουσιάζεται το σύνολο αιτούμενης δυναμικότητας σημείου εισόδου (κυρίαρχη ροή και εμπορικά αντίστροφη για τον 
ΤΑΡ) 
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2. Αποτελέσματα ετήσιας δημοπρασίας 

Δεδομένου ότι ο ΤΑΡ δεν έχει εκκινήσει ακόμη την εμπορική του λειτουργία, δεν έχουν διεξαχθεί 
ακόμη δημοπρασίες ετήσιων προϊόντων για κανένα από τα εξεταζόμενα Σημεία Διασύνδεσης που 
αφορούν στο παρόν Market Test. 

 

3. Συσχέτιση με GRIPS, TYNDP (ENTSOg), και Εθνικά Προγράμματα Ανάπτυξης 

TAP 
Σύμφωνα με την απόφαση εξαίρεσης, ο TAP απαλλάσσεται από τις επενδύσεις στο δίκτυο, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, για περίοδο 25 ετών από την ημερομηνία εμπορικής λειτουργίας. 
Ο TAP δεν συμπεριλήφθηκε σε κανένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης (ακόμη και για την αρχική του 
δυναμικότητα) καθώς ο TAP είναι διασυνδετήριος αγωγός και δεν έχει μόνο εθνικό χαρακτήρα. 

Τα δεδομένα σχετικά με τις μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης που ελήφθησαν κατά τη φάση 
Εκτίμησης Ζήτησης δεν υποβλήθηκαν στον ENTSOG, στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου 
(TYNDP) 2020 και στο τωρινό  GRIP. Είναι πιθανότερο αυτές οι πληροφορίες να αντικατοπτρίζονται 
στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης (TYNDP) 2022 και στο επόμενο GRIP. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χορήγησαν στον ΤΑP το καθεστώς 
του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) το 2013, το 2015 και το 2017, για το ρόλο του, μεταξύ άλλων, 
στο άνοιγμα του Νότιου Διαδρόμου αερίου, που αποτελεί έναν από τους ενεργειακούς διαδρόμους 
που προσδιορίζονται από την ΕΕ ως προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής. Ο TAP βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην, εν εξελίξει, 4η διαδικασία Έργων Κοινού 
Ενδιαφέροντος. 

 

SRG 
Τα έργα που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2018-2027 της SRG, που θα 
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στις μελέτες για την ικανοποίηση των μη δεσμευτικών αιτημάτων 
που υποβλήθηκαν για το Melendugno είναι: 

- Διασύνδεση με TAP, που συνδέει την υποδομή τουTAP με το υπάρχον δίκτυο (περιλαμβάνεται 
στο ENTSOG TYNDP, TRA-F-1193). 

- Γραμμή Adriatica, που ενισχύει την ικανότητα εισαγωγής αερίου από το Νότο (περιλαμβάνεται 
στο ENTSOG TYNDP, TRA-N-007). 

- Αγωγός Matagiola-Massafra, που αυξάνει τη μέγιστη δυναμικότητα στο σημείο εισόδου στην 
Απουλία (περιλαμβάνεται στο ENTSOG TYNDP, TRA-N-1195). 

 
ΔΕΣΦΑ 
Τα έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 του ΔΕΣΦΑ που 
σχετίζονται με τις μη δεσμευτικές αιτήσεις που ελήφθησαν για την Σημείο Διασύνδεσης Νέα 
Μεσημβρία με τον TAP είναι τα ακόλουθα. Τα έργα αυτά περιλαμβάνονται επίσης στο TYNDP 2018 
του ENTSOG, του οποίου αναμένεται η τελική έκδοση και στην αντίστοιχη έκδοση του GRIP «Νότιος 
Διάδρομος» (υπό επεξεργασία). 
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- TRA-F-941 Μετρητικός/Ρυθμιστικός (M/R) Σταθμός Νέας Μεσημβρίας. Αυτός θα είναι ένας 
Σταθμός αμφίδρομης ροής με δυναμικότητα 11,45GWh/ημέρα που θα επιτρέπει τη φυσική ροή 
μεταξύ του TAP και του Συστήματος του ΔΕΣΦΑ. 

- TRA-N-971 Σταθμός Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας προς τον TAP. Αυτός ο συμπιεστής θα επιτρέψει 
την αύξηση της πίεσης από το επίπεδο του ΔΕΣΦΑ στο επίπεδο του TAP ώστε να είναι το Σημείο 
Διασύνδεσης, αμφίδρομης ροής 

- TRA-F-1276 Σταθμός Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας (3η μονάδα), και 
- TRA-N-1278 Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά. Αυτοί οι δύο Σταθμοί Συμπίεσης θα αυξήσουν τη 

δυνατότητα διακίνησης ποσοτήτων από Βορρά προς Νότο στο Σύστημα του ΔΕΣΦΑ, επιτρέποντας 
έτσι την παράδοση των ποσοτήτων αερίου από τον TAP στον ΔΕΣΦΑ. 

 

4. Αναμενόμενη ποσότητα, κατεύθυνση και διάρκεια ζήτησης επαυξημένης 
δυναμικότητας 

 
Μέχρι την προθεσμία της 26ης Αυγούστου 2019, και ώρα 17:00 CET, που καθορίστηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 26 του CAM NC, οι ΔΣΜ έλαβαν μη δεσμευτικές ενδείξεις ζήτησης, για την διερεύνηση της 
επέκτασης του έργου του TAP από τα 10 δισεκ. Sm3/έτος (Αρχική Δυναμικότητα) έως τα 20 δισεκ. 
Sm3/έτος  (Συνολική Δυναμικότητα) σύμφωνα με το FJO. 

TAP 
Το ποσό και η κατεύθυνση της ζήτησης επαυξημένης δυναμικότητας που εξετάζεται κατά την 
παρούσα διαδικασία, είναι εκείνα που παρουσιάζονται στην παράγραφο Α για την προσφερόμενη 
αδιάλειπτη δυναμικότητα κατά την κυρίαρχη κατεύθυνση με την προσθήκη των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του TAP σύμφωνα με το FJO καθώς και τις υφιστάμενες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις 
δυναμικότητας. Δεν αναμένονται περιθώρια για περαιτέρω μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις 
δυναμικότητας πέραν της αρχικής διαμόρφωσης του TAP. Επομένως, οποιαδήποτε επιπλέον ζήτηση 
θα πρέπει να καλυφθεί μέσω του τρέχοντος Market Test. 

ΔΕΣΦΑ 
Αντιστοίχως, ο ΔΕΣΦΑ έλαβε αιτήματα επαυξημένης δυναμικότητας σχετικά με το μελλοντικό Σημείο 
Διασύνδεσης στη Νέα Μεσημβρία στο οποίο θα συνδέονται τα Συστήματα Μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ 
και του ΤΑΡ. 

Οι ζητούμενες δυναμικότητες θα μελετηθούν σε σχέση με τα επίπεδα προσφοράς που θα 
περιγραφούν στην Πρόταση Έργου που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις 14 Ιανουαρίου 2020, 
μετά την εκτέλεση των αντίστοιχων τεχνικών μελετών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα επίπεδα προσφοράς μπορούν να παρέχονται μέσω διαδικασίας 
ανταγωνιστικής δυναμικότητας, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις, 
πέραν αυτών που περιγράφονται στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης. Οι λεπτομέρειες θα 
καθοριστούν στη φάση του Συντονισμένου Σχεδιασμού μετά την εκτέλεση των αντίστοιχων τεχνικών 
μελετών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απαιτούμενη ζήτηση δυναμικότητας για αντίστροφη ροή στο ΣΔ Νέας 
Μεσημβρίας μπορεί πιθανά να παρέχεται από τον ΔΕΣΦΑ τουλάχιστον ως διακοπτόμενο προϊόν, 
όπως ζητήθηκε, χωρίς καμία αναγκαία επένδυση, πέραν εκείνων που έχουν ήδη προγραμματιστεί. 
Tυχόν λεπτομέρειες θα καθοριστούν στη φάση του συντονισμένου σχεδιασμού μετά την εκτέλεση 
των αντίστοιχων τεχνικών μελετών. 
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SRG 
Το ύψος και η κατεύθυνση της ζήτησης για την επαυξημένη δυναμικότητα που λαμβάνεται υπόψη 
κατά την παρούσα διαδικασία, είναι εκείνα που παρουσιάζονται παραπάνω στην παράγραφο Α. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαυξημένης δυναμικότητας που ξεκίνησε το 2017, η SRG και ο 
ΔΕΣΦΑ έλαβαν μη δεσμευτική αίτηση για την υλοποίηση νέας τεχνικής δυναμικότητας για τη 
διασύνδεση της Ελλάδας και της Ιταλίας. Βάσει της εν λόγω μη δεσμευτικής ένδειξης ζήτησης που 
έλαβαν οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, τόσο η SRG όσο και ο ΔΕΣΦΑ εξέτασαν αρχικά το ενδεχόμενο 
να συμπεριλάβουν αυτό το αίτημα στην τρέχουσα διαδικασία της επαυξημένης δυναμικότητας, 
προτείνοντας ένα επίπεδο προσφοράς για την ικανοποίηση της δυναμικότητας αυτής. 

Η SRG έχει καθορίσει τα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα: 

 
Η SRG στη φάση του Συντονισμένου Σχεδιασμού θα αναλύσει μόνο το επίπεδο δυναμικότητας που 
καλύπτεται από τις εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις που πρέπει να χορηγηθούν στην SRG καθορίζονται στο 
τμήμα G παρακάτω. 

Παρά τη δέσμευση των ΔΣΜ να επεξεργαστούν τα αιτήματα που έστειλαν οι πιθανοί χρήστες, πρέπει 
να επισημανθεί ότι οι χρόνοι ολοκλήρωσης των διαδικασιών επαυξημένης δυναμικότητας και του 
χρόνου υλοποίησης των υποδομών ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με την έναρξη λειτουργείας 
χρήσης των υποδομών όπως αυτή αιτήθηκε από κάποια ενδιαφερόμενα μέρη.  

Ωστόσο, η αιτούμενη δυναμικότητα κατά την φάση Εκτίμησης Ζήτησης θα είναι διαθέσιμη για 
δέσμευση κατά τη δεσμευτική φάση. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της Δεσμευτικής φάσης και την 
διαθεσιμότητα της λειτουργίας υποδομών της επαυξημένης δυναμικότητας θα περιλαμβάνεται στην 
Πρόταση Έργου η οποία θα δημοσιευτεί στις 14 Ιανουαρίου 2020. 

 

C. Συμπεράσματα ως προς την (μη) εκκίνηση έργων/διαδικασιών 
επαυξημένης δυναμικότητας 

Ο TAP, ο ΔΕΣΦΑ και η SRG θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας της επαυξημένης 
δυναμικότητας και θα εκκινήσουν τη Φάση Συντονισμένου Σχεδιασμού στις 22 Οκτωβρίου 2019, την 
επομένη της δημοσίευσης της Έκθεσης Εκτίμησης Ζήτησης. 

Κατά τη Φάση Συντονισμένου Σχεδιασμού, οι ΔΣΜ κρίνουν απαραίτητο να διεξάγουν περαιτέρω 
τεχνικές μελέτες για να διερευνήσουν, να τεκμηριώσουν και να αξιολογήσουν τις προκαταρκτικές 
τεχνικές λύσεις, το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα των επιλογών ανάπτυξης, ώστε να 
ικανοποιήσουν ένα εύρος περιπτώσεων ζήτησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της μη δεσμευτικής ζήτησης που αναφέρθηκε παραπάνω, ο TAP κρίνει 
απαραίτητη τη διεξαγωγή τεχνικών μελετών για την επέκταση του αγωγού από 10 δισεκ. Sm3/έτος 
έως 20 δισεκ. Sm3/έτος, δηλαδή τη Συνολική Δυναμικότητα του αγωγού σύμφωνα με το FJO. 

Επίπεδο kWh/d MSm3/d MNm3/d 
1 446.568.000,00 46 44 
2 543.648.000,00 56 53 
3 575.684.400,00 59,3 56 
4 650.436.000,00 67 64 
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Ο TAP σκοπεύει να διερευνήσει τεχνικές λύσεις με παραδοχές κόστους και χρονοδιαγράμματα που 
αποφέρουν πραγματική συνολική δυναμικότητα των ακόλουθων ορίων ροής μεταξύ Κήπων και 
Melendugno, σε ευθυγράμμιση με τα τρία πρώτα όρια που προσδιορίστηκαν από την SRG παραπάνω: 

 
*Όσον αφορά το επίπεδο των 59,3 MSm3/d, ο TAP θα εκτελέσει τεχνικές μελέτες συνολικού επιπέδου 60 
MSm3/d λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη μέγιστη Συνολική Δυναμικότητα, σύμφωνα με το FJO. 
 
Αυτές οι τεχνικές λύσεις αφορούν κυρίως πρόσθετη ισχύ συμπίεσης, όπως περιγράφεται στην τεχνική 
περιγραφή του συστήματος μεταφοράς του TAP για το Market Test 20196. Η αντίστοιχη 
δυναμικότητα, σε όρους ενέργειας, που μπορεί να προσφερθεί στη δεσμευτική φάση αυτού του 
Market Test ανά ΣΔ θα προσδιοριστεί στη φάση του Συντονισμένου Σχεδιασμού και θα καθοριστεί 
στις Προτάσεις Έργου. Η επέκταση αυτή θα αυξήσει την δυναμικότητα εισόδου του TAP στο ΣΔ με τον 
TANAP στους Κήπους και την δυναμικότητα εξόδου σε κάθε σημείο εξόδου του TAP. 

Θα διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες για την δυναμικότητα εισόδου προς τον ΔΕΣΦΑ στη Νέα 
Μεσημβρία και για τη δυναμικότητα εισόδου προς την SRG στο Melendugno. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα που καθορίζονται παραπάνω, η SRG θα διεξάγει τις τεχνικές μελέτες 
που βασίζονται στις ληφθείσες εγγυήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά έργα που θα μπορούσαν 
να ικανοποιήσουν την απαιτούμενη δυναμικότητα περιλαμβάνονται ήδη στο εθνικό πρόγραμμα 
ανάπτυξης.  

Ο ΔΕΣΦΑ θα πραγματοποιήσει υδραυλικές προσομοιώσεις προκειμένου να προσδιορίσει τα επίπεδα 
προσφοράς και το αντίστοιχο κόστος που σχετίζεται με κάθε επίπεδο προσφοράς. Άλλες τεχνικές ή 
οικονομικές μελέτες θα πραγματοποιηθούν επίσης από τον ΔΕΣΦΑ, εάν χρειαστεί. 

Τα αποτελέσματα των τεχνικών μελετών και των συντονισμένων δράσεων που θα αναληφθούν από 
τον TAP, την SRG και τον ΔΕΣΦΑ κατά τη φάση του Συντονισμένου Σχεδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων ορίων επέκτασης, των αρχικών δαπανών και των 
χρονοδιαγραμμάτων, θα συμπεριληφθούν στην Πρόταση Έργου που θα τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 27 του CAM NC. 

Επιπλέον, ο TAP συμμετέχει σε συζητήσεις σχετικά με το αίτημα σύνδεσης στην Κορυτσά Αλβανίας 
και συνεργάζεται με την Albgaz όσον αφορά τις ανάγκες για τη διεξαγωγή μελετών για τις 
απαιτούμενες υποδομές κατάντι των αλβανικών ΣΔ ώστε να είναι δυνατή η διάθεση, κατά την 
δεσμευτική φάση, δεσμοποιημένης δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης στην Αλβανία. 

 

D. Προσωρινό χρονοδιάγραμμα  

 
Οι εμπλεκόμενοι ΔΣΜ έχουν προγραμματίσει να διεξάγουν τις τεχνικές μελέτες και τη διαβούλευση 
του σχεδίου Πρότασης Έργου σύμφωνα με το ακόλουθο προσωρινό χρονοδιάγραμμα: 

                                                      
6 Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Market Test του TAP 

Επίπεδο kWh/d MSm3/d MNm3/d 
1 446.568.000,00 46 44 
2 543.648.000,00 56 53 
3 575.684.400,00 59,3* 56 
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Δράση Εκτιμώμενη έναρξη* Εκτιμώμενο τέλος* Εκτιμώμενη 
διάρκεια 

Τεχνικές μελέτες για τα Έργα 
Επαυξημένης Δυναμικότητας 21/10/2019 13/01/2020 12 εβδομάδες 

Δημόσια Διαβούλευση επί του 
σχεδίου Πρότασης Έργου 14/01/2020 13/02/2020 1 μήνας  

 
Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και συνεπώς υπόκειται σε αλλαγές. 

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης και την περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου Προτάσεων 
Έργου, οι ΔΣΜ θα υποβάλουν το σχέδιο Προτάσεων Έργου στις αρμόδιες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 
για συντονισμένες εγκρίσεις. Σε περίπτωση θετικής απόφασης των Αρχών η δεσμευτική φάση εκκινεί 
και θα δημοσιευθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των ΔΣΜ τουλάχιστον 2 μήνες πριν από κάθε 
δεσμευτική δημοπρασία δυναμικότητας. Η διαδικασία για τη δεσμευτική φάση θα περιγράφεται 
λεπτομερώς στο σχέδιο των Προτάσεων Έργου, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών 
χρονοδιαγραμμάτων που βασίζονται στις μελέτες από τη φάση σχεδιασμού. 

 

E. Ενδιάμεσες ρυθμίσεις για τη δημοπρασία υφιστάμενης δυναμικότητας 
στα σχετικά ΙΡ 

Χωρίς εφαρμογή 
 

F. Τέλη 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 (11) του NC CAM, οι ΔΣΜ μπορούν να χρεώνουν τέλη για δραστηριότητες 
που προκύπτουν από την υποβολή μη δεσμευτικών ενδείξεων ζήτησης. 

Σύμφωνα και με τον CAM NC αλλά και τις διατάξεις των Κατευθυντήριων οδηγιών, ο TAP ζήτησε για 
την αξιολόγηση και επεξεργασία των μη δεσμευτικών ενδείξεων επαυξημένης δυναμικότητας της 
παρούσας έκθεσης τέλη αξίας 10.000 €/ενδιαφερόμενο μέρος. 

Η SRG και ο ΔΕΣΦΑ έως σήμερα δεν χρέωσαν τέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26.11 του CAM NC. 

 

G. Επιπλέον κόστη 

SRG 
Για να ξεκινήσει η Φάση Συντονισμένου Σχεδιασμού της Διαδικασίας Επαυξημένης Δυναμικότητας, η 
Snam Rete Gas θα χρεώσει τις δαπάνες για τις τεχνικές μελέτες όπως παρουσιάζεται παρακάτω, 
σύμφωνα με την Απόφαση Αρ. 245/2019 της Ιταλικής Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής - ARERA. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να καλύψουν τις δαπάνες των τεχνικών μελετών, είτε 
καταθέτοντας εγγυήσεις είτε με κατάθεση μετρητών, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη 
δημοσίευση της ΕΕΖ. 

Τα κόστη για τις τεχνικές μελέτες θα είναι τα ακόλουθα:      

a) Επίπεδο 1 (446,568,000 kWh/d) –€ 0 
b) Επίπεδο 2 (543,648,000 kWh/d) –€ 0 
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c) Επίπεδο 3 (575,684,400 kWh/d) –€ 140.000 
d) Επίπεδο 4 (650,463,000 kWh/d) –€ 200.000 

Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα παράσχει ένα ποσό ίσο με τη βούλησή του να προχωρήσει στο έργο. 
Σε κάθε περίπτωση, η SRG προχωρά στη Φάση Συντονισμένου Σχεδιασμού για το επίπεδο για το οποίο 
καλύπτονται οι δαπάνες για τις τεχνικές μελέτες. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβεί ένα επίπεδο 
χωρίς να καλύψει το επόμενο, η SRG θα επιστρέψει το υπερβάλλον ποσό κατ’ αναλογία της εγγύησης 
που εκδόθηκε. 

Τα εν λόγω τέλη, θα επιστραφούν, εάν η οικονομική δοκιμή για τουλάχιστον ένα επίπεδο προσφοράς 
που περιλαμβάνει επαυξημένη δυναμικότητα, είναι θετική. 

 

TAP – κόστη για την εξέταση αιτημάτων δυναμικότητας πέραν της Συνολικής Δυναμικότητας 
(ισοδύναμο με το επίπεδο 4 της SRG) 

Δεδομένου ότι η συνολική μη δεσμευτική ζήτηση δυναμικότητας για το σημείο Εισόδου Κήποι 
υπερβαίνει τη συνολική δυναμικότητα και προκειμένου να υπάρχει ταύτιση με το όριο του επιπέδου 
4 που προτείνεται από την SRG, ο TAP είναι καταρχήν πρόθυμος να διερευνήσει ένα σενάριο ροής 67 
MSm3 / ημέρα. 

Η τεχνική λύση για ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό να περιλαμβάνει δημιουργία βρόχου του 
συστήματος αγωγών του TAP. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας τεχνικής μελέτης για την εν λόγω 
δυναμικότητα δεν είναι πιθανό να είναι εγκαίρως έτοιμο για τη δημοσίευσή του στο σχέδιο Πρότασης 
Έργου στις 14 Ιανουαρίου 2020. Επιπλέον, το αίτημα αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών για το Market Test του TAP, οι οποίες αφορούν τη συνολική δυναμικότητα 
των 20 bcm. 

Συνεπώς, με βάση την τεχνική και ρυθμιστική αβεβαιότητα, το χρονοδιάγραμμα για την προσφορά 
και την ενδεχόμενη παροχή αυτής της δυναμικότητας πλέον της Συνολική Δυναμικότητας του TAP, 
μπορεί να διαφέρει χρονικά από οποιαδήποτε άλλη διάθεση δυναμικότητας σύμφωνα με το Market 
Test του 2019. 

Προκειμένου ο TAP να διερευνήσει το όριο που αντιστοιχεί σε 67 MSm3 / ημέρα, θα απαιτήσει τη 
δέσμευση τουλάχιστον ενός Ενδιαφερομένου μέρους να αποζημιώσει τον TAP έναντι όλων των 
εξόδων που πραγματοποίησε , τα οποία προκύπτουν από την διεξαγωγή και εκτέλεση των 
αιτούμενων τεχνικών μελετών (Αποζημιωθέντα έξοδα). 

Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατόν να δηλωθεί με βεβαιότητα η έκταση των αποζημιωθέντων 
δαπανών, για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για καθορισμό του αντίστοιχου 
τεχνικού πεδίου εφαρμογής και της εμπορικής πρότασης. 

Ωστόσο, από την προκαταρκτική εξέταση, το αρχικό κόστος μπορεί να ανέρχεται σε 1.400.000 ευρώ 
(Αρχικά έξοδα).  

Προκειμένου να καλυφθεί η ανωτέρω αποζημίωση, το Ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να 
προσκομίσει στον TAP: 

(i) Χωρίς όρους και αμετάκλητη τραπεζική εγγύηση (η μορφή της οποίας πρέπει να 
εγκριθεί εκ των προτέρων από τον TAP) για το πλήρες ποσό των Αρχικών εξόδων, από 
μια διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία, που θα εγκριθεί εκ των 
προτέρων από τον TAP, με ελάχιστη πιστοληπτική αξιολόγηση A- από την Standard & 
Poor’s ή A3 στη Moody's, ή  
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(ii) ισοδύναμο ποσό σε μετρητά.  
 
Η εν λόγω τραπεζική εγγύηση ή ισοδύναμο ποσό σε μετρητά, απαιτείται να παραδοθεί εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΕΕΖ. Το ποσό αυτό θα 
επιστραφεί μόνο στο βαθμό που μπορεί να συμπεριληφθεί  σε μια ταρίφα η οποία θα υπολογιστεί, 
μετά την επέκταση, βάση του κόστους, έπειτα από ένα επιτυχημένο τεστ οικονομικής βιωσιμότητας 
του ΤΑΡ για το σενάριο ροής των 67 Ms3/day και την εκτέλεση τουλάχιστον μιας Συμφωνίας 
Μεταφοράς για μακροπρόθεσμη δυναμικότητα σε κυρίαρχη ροή με οποιονδήποτε χρήστη. 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, στο βαθμό που ο TAP αναλάβει περαιτέρω επιβαρύνσεις που 
προκύψουν από  έξοδα, αποζημιώσεις και ζημίες πέραν των αρχικών εξόδων σε σχέση με τις τεχνικές 
μελέτες, αυτές οι περαιτέρω υποχρεώσεις, έξοδα, αποζημιώσεις και ζημίες θα αφορούν στο 
λογαριασμό του Ενδιαφερόμενου μέρους και θεωρείται ότι αποτελούν μέρος της προηγούμενης 
αποζημίωσης και αποτελούν μέρος των Αποζημιωμένων εξόδων. 

 

TAP - άλλα τέλη 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες του TAP, ο TAP θα αξιολογήσει την εισαγωγή 
περαιτέρω εγγυήσεων / τελών μέσω των Προτάσεων Έργων, οι οποίες θα δημοσιευθούν για δημόσια 
διαβούλευση στις 14 Ιανουαρίου 2020. 

ΔΕΣΦΑ 
Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τέλη από τις εταιρείες που υπέβαλαν μη δεσμευτικές 
ενδείξεις ζήτησης μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών μελετών και πριν από την υποβολή της 
Πρότασης Έργου στην ΡΑΕ, με την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ. 
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