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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 116/2021
Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την
περίοδο 2021-2030.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 8η Ιανουαρίου 2021)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) (εφεξής ο
«Νόμος»), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 14, 68 και 69
αυτού.
2. 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, 14.08.2009), όπως ισχύει.
3. 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, 14.08.2009).
4. Την υπό στοιχεία Δ1/Α/5346/22.03.2010 απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου» (Β’379) (εφεξής ο «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1096/2011
(Β’ 2227), 526/2013 (Β’ 3131), 239/2017 (Β’ 1549 και
Β’2159) και 123/2018 (Β’ 788), 1005/2019 (Β’ 4088),
727/2020 (Β’ 1684), 1035/2020 (Β’2840), 1400/2020
(Β’4585) και 1433/2020 (Β’ 4799) αποφάσεις της ΡΑΕ, και
ιδίως το άρθρο 92 αυτής.
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής ο «Κανονισμός Τιμολόγησης»), ο
οποίος εκδόθηκε με την υπ’ αρ. 594/2012 απόφαση της
ΡΑΕ (Β’ 2093) και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 339/2016
(Β’ 3181), 349/2016 (Β’ 3235), 871/2017 (Β’ 3720),
644/2018 (Β’ 3000), 539/2019 (Β’ 2601), 1035/2019
(Β’ 2601) και 1434/2020 (Β’ 4801) αποφάσεις της ΡΑΕ.
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6. 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, 17.03.2017).
7. Την υπό στοιχεια Δ1/Γ/1588/2007 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης «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 (Α’ 313/27.12.2005)» (Β’60).
8. Την υπ’ αρ. 7/2011 γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ για την έγκριση του Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010‐2014».
9. Την υπό στοιχεία Δ1/Α/12721/2011 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης
2010‐2014» (Β’1399).
10. Την υπ’ αρ. 525/31.10.2013 απόφαση της ΡΑΕ
«Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2013‐2022»
(Β’ 3003).
11. Την υπ’ αρ. 681/20.11.2014 απόφαση της ΡΑΕ
«Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2014‐2023»
(Β’ 3310).
12. Την υπ’ αρ. 458/27.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ
«Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2015‐2024»
(Β’ 2753).
13. Την υπ’ αρ. 64/27.01.2017 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2016‐2025» (Β’ 436).
14. Την υπ’ αρ. 1086/02.11.2018 απόφαση της ΡΑΕ
«Σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ 2017‐2026».
15. Την υπ’ αρ. 236/21.02.2019 απόφαση της ΡΑΕ
«Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2017‐2026» (Β’ 1089).
16. Την υπ’ αρ. 755/24.04.2020 απόφαση της ΡΑΕ
«Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2020‐2029» (Β’ 1746).
17. Τη «Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030», όπως
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. (εφεξής ο «ΔΕΣΦΑ»).
18. Το υπ’ αρ. 132069/07.08.2020 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
(ΡΑΕ Ι‐286893/10.08.2020) «Υποβολή Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2021‐2030 και Έκθεση Παρακολούθησης Προγράμματος Ανάπτυξης 2020‐2029».
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19. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο‐83707/18.08.2020 έγγραφο
της ΡΑΕ «Υποβολή Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης
2021‐2030 και Έκθεση Παρακολούθησης Προγράμματος
Ανάπτυξης 2020‐2029».
20. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 14 του Νόμου, έθεσε σε δημόσια
διαβούλευση την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030 κατά το
χρονικό διάστημα από 08.10.2020 έως 30.10.2020.
21. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης
της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030, με το υπό στοιχεία ΡΑΕ
Ι‐290701/29.10.2020 έγγραφο.
22. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τη GASTRADE
A.E. στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της
ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030, με το υπό στοιχεία ΡΑΕ
Ι‐290171/20.10.2020 έγγραφο.
23. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) M.A.E. στο
πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2021‐2030, με το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐290618/29.10.2020
έγγραφο.
24. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της
ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030, με το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐
290749/30.10.2020 έγγραφο.
25. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από το Ινστιτούτο
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στο πλαίσιο
της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για
το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030,
με το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐290769/30.10.2020 έγγραφο.
26. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τη ΔΙΩΡΥΓΑ
GAS A.E. στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης
της ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030, με το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐
290784/02.11.2020 έγγραφο.
27. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο‐83925/10.09.2020 έγγραφο της ΡΑΕ «Διερεύνηση δυνατότητας επέκτασης του
ΕΣΜΦΑ προς την πόλη των Ιωαννίνων».
28. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐289361/06.10.2020 έγγραφο
του ΔΕΣΦΑ «Διερεύνηση δυνατότητας επέκτασης του
ΕΣΜΦΑ προς την πόλη των Ιωαννίνων/Examination of
the expansion of NNGTS to Ioannina».
29. Τo υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο‐83808/02.09.2020 έγγραφο
της ΡΑΕ «Προσομοιώσεις υδραυλικής συμπεριφοράς του
ΕΣΜΦΑ ενόψει νέων έργων ΑΣΦΑ».
30. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο‐84841/11.11.2020 έγγραφο
της ΡΑΕ «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030».
31. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐291767/19.11.2020 έγγραφο
του ΔΕΣΦΑ «Απάντηση στην επιστολή σας με θέμα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ 2021‐2030».
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32. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐293723/22.12.2020 έγγραφο
του ΔΕΣΦΑ «Υποβολή τελικού σχεδίου προγράμματος
ανάπτυξης 2021‐2030 και Έκθεσης παρακολούθησης
προγράμματος ανάπτυξης 2020‐2029».
33. Τα υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι‐294841/19.01.2021 και
Ι‐ 294893/20.01.2021 έγγραφα του ΔΕΣΦΑ με διευκρινίσεις επί του τελικού σχεδίου προγράμματος ανάπτυξης.
34. Τον Οδικό Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017‐
2022, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 78/2018 απόφαση
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής
(Β’ 59).
35. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα,
όπως κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 4/2019 (Β’ 4893) απόφαση
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
36. Την υπ’ αρ. 888/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Για τη
χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και
τον διακριτικό τίτλο «HELLAS EDIL S.A.» για τον Δήμο
Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
37. Την υπ’ αρ. 889/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Για τη
χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ‐ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και
τον διακριτικό τίτλο «HELLAS EDIL S.A.» για τον Δήμο
Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
38. Την υπ’ αρ. 1478/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Για
τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην
εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS
DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό
τίτλο «HENGAS A.E.» για τον Δήμο Μεγαλόπολης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου».
39. Την υπ’ αρ. 1615/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση
Προγράμματος Ανάπτυξης της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου
Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΔΑ) για τα Δίκτυα Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2021‐2025».
40. Το υπό στοιχεία Ι‐291382/13.11.2020 έγγραφο της
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Πρόταση Επέκτασης Δυναμικότητας για το Νέο Έργο «Δημιουργία Νέου Σημείου Εισόδου
του ΕΣΜΦΑ στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας».
41. Το πλαίσιο που διέπει την πιστοποίηση της ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. ως Διαχειριστή Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 460/2019 απόφαση ΡΑΕ «Επί της υπό
στοιχεία ΡΑΕ Ι‐252654/14.1.2019 αίτησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
για την Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 1220/2018 απόφασης
ΡΑΕ «για την Τελική Πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου”
ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας», καθώς και την υπ’ αρ.
1100/2019 απόφαση ΡΑΕ «Σχετικά με τη γνωστοποίηση
της σκοπούμενης απόκτησης από την εταιρεία «DAMCO
ENERGY A.E. Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού»
συμμετοχής στην εταιρεία «ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»,
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μέτοχο της εταιρείας «ΔΕΣΦΑ Α.Ε», η οποία έχει πιστοποιηθεί ως Ιδιοκτησιακά Διαχωρισμένος Διαχειριστής
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,
με τις αποφάσεις ΡΑΕ 1220/2018 και 460/2019».
42. Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2020 του
ENTSOG 1, καθώς και το πλέον πρόσφατο περιφερειακό
επενδυτικό πρόγραμμα «GAS REGIONAL INVESTMENT
PLAN SOUTHERN CORRIDOR, based on ENTSOG’s TYNDP
2018»2, αποκαλούμενο εφεξής GRIP 2019, που εκπονούνται και υιοθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
στοιχείου β’ της παρ. 3 του άρθρου 8 και της παρ. 1 του
άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009.
43. Το υπό εκπόνηση Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών, σύμφωνα με το
από 8.12.2020 Επικαιροποιημένο Master Plan Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών3.
44. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32
ν. 4001/2011.
45. 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
Επειδή, με την υπ’ αρ. 460/2019 απόφαση ΡΑΕ, που
καθορίζει τους ‐μετά την υποβολή Αίτησης Αναθεώρησης‐ όρους πιστοποίησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προβλέπεται ότι «2.11 Όσον αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ο
Διαχειριστής καταρτίζει Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 παρ. 2 εδάφιο (κα) του
ν. 4001/2011 και τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4001/2011», καθώς
και ότι «2.13 Όσον αφορά στις μείζονος σημασίας υποχρεώσεις του Διαχειριστή, προεχόντως στο πλαίσιο της
κατάρτισης και υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και της ασφάλειας εφοδιασμού, η ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
ενημερώνει διαρκώς τη ΡΑΕ, με κάθε πρόσφορο μέσο.».
Επειδή, εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 του Νόμου ορίζεται ότι: «1. 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
1 https://tyndp2020.entsog.eu/
2 https://www.entsog.eu/sites/default/files/2020‐05/l_
entsog_SC_GRIP_2019_15.pdf
3 https://pepdym.gr/images/Wb/A5PEP/050/05/18b.pdf
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715/2009 (L 211), και στη συνέχεια δύναται να ζητήσει
από τον αρμόδιο Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το Πρόγραμμά 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. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την
εφαρμογή των Προγραμμάτων Ανάπτυξης. Επίσης, η ΡΑΕ
παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι Διαχειριστές
των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής
για την πραγματοποίηση των συνδέσεων χρηστών, την
υλοποίηση επισκευών και την παροχή υπηρεσιών στους
χρήστες των Συστημάτων και των Δικτύων τους. Η ΡΑΕ
δύναται να καθορίζει προθεσμίες σχετικά με τα ανωτέρω,
καθώς και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ των
χρηστών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (κα) του
άρθρου 68 του Νόμου ορίζεται ότι: «Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα
με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (ζ) του
άρθρου 69 του Νόμου ορίζεται ότι: «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».
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 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 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
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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 παρ. [3] του άρθρου [8] και της παρ. [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 παρ. [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 παρ. [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 ανάκτησης 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 Μέσης Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ κατά
την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων από την υλοποίηση του έργου. Β) Προγραμματισμένα Έργα, τα οποία:
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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 παρ. [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
παρ. [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 παρ. 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 παρ. [2].
Β) Την 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. Γ) Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης
που διενεργείται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα
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στον 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 παρ. [3] του άρθρου
[8] και της παρ. [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».
Β. Ως προς το υποβληθέν σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ, με το υπ’ αρ. 18 σχετικό έγγραφό του,
υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη δεκαετή περίοδο 2021‐2030,
καθώς και Έκθεση Παρακολούθησης Προγράμματος
Ανάπτυξης 2020‐2029. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
στο εν λόγω σχετικό έγγραφό του, ο ΔΕΣΦΑ έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030, κατά το χρονικό διάστημα από
τις 14.07.2020 έως τις 04.08.2020, και ολοκλήρωσε την
επεξεργασία της εισήγησής του λαμβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσματα της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης.
Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 14 του Νόμου και του άρθρου 92
του Κώδικα, έθεσε το υποβληθέν από το ΔΕΣΦΑ Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030 (σχετικό 18)
σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από
08.10.2020 έως 30.10.2020.
Επειδή, με τα υπ’ αρ. 21 έως 26 σχετικά έγγραφα υποβλήθηκαν σχόλια από τους συμμετέχοντες στη δημόσια
διαβούλευση.
Επειδή, η ΡΑΕ με τα υπ’ αρ. 19, 27 και 30 σχετικά έγγραφα απέστειλε στον ΔΕΣΦΑ παρατηρήσεις επί του
υποβληθέντος Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης
2021‐2030.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ, με το υπ’ αρ. 32 σχετικό έγγραφο
υπέβαλε στη ΡΑΕ το τελικό Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη δεκαετή περίοδο 2021‐2030, καθώς
και τις απαντήσεις του στις παρατηρήσεις της ΡΑΕ και
στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης της Αρχής. Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ με το υπ’ αρ. 33 σχετικό έγγραφο υπέβαλε
στη ΡΑΕ τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν.
Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ έργα συνολικών επενδύσεων περί τα 540
εκατ. € σε βάθος δεκαετίας. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
έχει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Νέα Έργα που προτείνονται από τον Διαχειριστή αφορούν αποκλειστικά σε έργα επέκτασης του
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ΕΣΦΑ σε νέες περιοχές. Συγκεκριμένα, όπως αναλύεται
διεξοδικά στη συνέχεια, προτείνεται η επέκταση του
Συστήματος προς τη Δυτική Μακεδονία και την Πάτρα,
καθώς και η δημιουργία νέων εξόδων στην Πελοπόννησο προκειμένου για την εξυπηρέτηση των νέων δικτύων
διανομής στις πόλεις της Κορίνθου, της Τριπόλεως και
της Μεγαλόπολης.
Επειδή, η ΡΑΕ χαιρετίζει την επέκταση του Συστήματος
και τη διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές,
προκειμένου να ωφεληθούν οι εκεί καταναλωτές από
φθηνότερο και καθαρότερο καύσιμο, υπό τον όρο της
οικονομικής αποτελεσματικότητας.
Επειδή, στην κατεύθυνση αυτή, η Αρχή είχε αποστείλει
προς τον Διαχειριστή την υπ’ αρ. 27 σχετική επιστολή, με
την οποίο ζητούσε ‐στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της
κατά την παρ. 8.Α του άρθρου 92 του Κώδικα‐ την τεχνική και οικονομική διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς προς την Ήπειρο και
συγκεκριμένα, αρχικά, προς την πόλη των Ιωαννίνων.
Ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε σε προκαταρκτική μελέτη εκτίμησης του κόστους του εν λόγω έργου, που αποτελεί
ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής (σχετικά 28 και 32). Περαιτέρω, ο
Διαχειριστής θα επανεξετάσει, βάσει μελέτης κόστους‐
οφέλους, τη δυνατότητα κατασκευής του νέου αγωγού,
καθώς και την οικονομικότητα εναλλακτικής μεθόδου
τροφοδότησης με υπηρεσίες εικονικού αγωγού.
Επειδή, η ΡΑΕ προτίθεται παράλληλα να διερευνήσει
τις εναλλακτικές τροφοδότησης περιοχών που απέχουν
από το υφιστάμενο Σύστημα, θεωρώντας ότι, δεδομένης
της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι επενδύσεις σε υποδομές
φυσικού αερίου πρέπει: α) να λάβουν χώρα τα αμέσως
επόμενα χρόνια, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος απόσβεσής τους, και β) να υποστηρίζουν τη μεταφορά υδρογόνου ή/και βιοαερίων.
Επειδή, τέλος, η Αρχή επισημαίνει (σχετικό 29) την ανάγκη αναβάθμισης του ΕΣΜΦΑ, με σκοπό την πρόληψη
συμφόρησης που πιθανόν να προκύψει αφενός λόγω της
σύνδεσής του με τον αγωγό ΤΑΡ και αφετέρου ενόψει
της σύνδεσης νέων υποδομών (FSRU Αλεξανδρούπολης, FSRU Διώρυγα Gas, Υπόγεια Αποθήκη Καβάλας).
Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί από
τον Διαχειριστή σχετική μελέτη κόστους‐οφέλους, τα
αποτελέσματα της οποίας θα τον καθοδηγήσουν στη
διαμόρφωση της πρότασής του για το επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
Γ. Ως προς τα Νέα Έργα που προτείνεται να ενταχθούν
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Γ.1. Νέα έργα που προτείνεται να ενταχθούν στην 3‐ετή
Περίοδο Ανάπτυξης
α) Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία
Επειδή, το εν λόγω έργο αφορά στην επέκταση του
Συστήματος φυσικού αερίου μέσω νέου κλάδου αγωγού
υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία και σχετίζεται
με τις γενικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Σύμφωνα με
την προκαταρκτική μελέτη, ο νέος αγωγός θα ξεκινά από
την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου στα Τρίκαλα
Ημαθίας και θα έχει μήκος 122 χλμ, με τα εξής ειδικότερα
χαρακτηριστικά: τα αγωγός 94 χλμ με διάμετρο 30’’ και
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αγωγός 28 χλμ με διάμετρο 14’’. Το έργο περιλαμβάνει
Μετρητικό/Ρυθμιστικό σταθμό 50.000 Nm3/h στην περιοχή της Καρδιάς για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στις περιοχές της Πτολεμαΐδας, της
Κοζάνης και του Αμύνταιου, καθώς και βανοστάσια για
την τροφοδοσία λοιπών καταναλώσεων της περιοχής.
Επιπλέον, προβλέπεται σύνδεση με τους Μ/Ρ σταθμούς
Άσπρους και Περδίκκα, οι οποίοι θα συνδεθούν αρχικά
με έξοδο του ΤΑΡ, έως ότου κατασκευαστεί ο αγωγός.
Προβλέπεται, επίσης, ένας κλάδος για την τροφοδοσία
της Νάουσας και της Βέροιας, καθώς και αναμονές για
μελλοντικές επεκτάσεις, όπως αυτή προς την Πορειά.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε
110 εκατ. € και η ημερομηνία ένταξής του στο Σύστημα
είναι ο Σεπτέμβριος 2023.
Επειδή, ένα πρόσθετο όφελος αυτού του αγωγού είναι
η σύνδεση στο ΕΣΦΑ μίας περιοχής όπου σχεδιάζεται η
παραγωγή υδρογόνου (έργο White Dragon). Κατά συνέπεια, η εν λόγω επέκταση θα αποτελέσει πρότυπο για
τον σχεδιασμό δράσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή του ΕΣΦΑ στη μεταφορά υδρογόνου (αρχικά
ως μείγματος με φυσικό αέριο).
Επειδή, αν και η αγορά της περιοχής δεν έχει ακόμα
προσδιοριστεί πλήρως και συναρτάται με την εξέλιξη της
διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, εκτιμάται ότι το υψηλό
σενάριο ζήτησης δύναται να μην επιφέρει αύξηση στη
Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ. Περαιτέρω, στην περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων κατά 50% του κόστους
του έργου (ιδίως με τη συνθήκη της ένταξης στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021‐2027 ως διακριτής δράσης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης), η επίπτωση στη Μέση Χρέωση Χρήσης
δύναται να είναι έως και αρνητική (‐0,57%). Τέλος, το
σενάριο χαμηλής ζήτησης, εφόσον δεν συνοδεύεται από
τη λήψη επιχορήγησης, θα συνεπάγεται την αύξηση της
Μέσης Χρέωσης Χρήσης κατά 0,58%.
Επειδή, παρόλο που κατά τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ, εκφράστηκε η άποψη ότι η
ένταξη αυτού του έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021‐2030 είναι πρώιμη, καθώς δεν συνοδεύεται από
μελέτη κόστους‐οφέλους και δεν καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις στη λειτουργία των διασυνδεδεμένων
ενεργειακών αγορών (ηλεκτρισμού - φυσικού αερίου υδρογόνου ‐ τηλεθέρμανσης), κρίνεται εντούτοις αναγκαία η άμεση ένταξή του στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ προκειμένου να ξεκινήσει η αδειοδοτική (ιδίως η περιβαλλοντική μελέτη) και τεχνική ανάπτυξη του
έργου (ωριμότητα του έργου). Η ΡΑΕ θεωρεί εξαιρετικά
σημαντική τη διείσδυση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες και
μεγάλη έως τώρα εξάρτηση από τον λιγνίτη. Στη βάση
αυτή, το προκείμενο έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη
της εν λόγω περιφέρειας. Οι προκαταρκτικές μελέτες
υποδεικνύουν την οικονομικότητα του έργου, η οποία θα
διερευνηθεί αναλυτικότερα κατά το στάδιο ωρίμανσης
του έργου. Σημειώνεται δε ότι η κατασκευή του αγωγού
αυτού αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της περιοχής (Σχετικό 12).

Τεύχος B’ 1392/08.04.2021

Επειδή, κατά τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε
η ΡΑΕ, η ΔΕΔΑ Μ.Α.Ε. αιτήθηκε (σχετικό 23) την όδευση
του αγωγού από τον Δήμο Βέροιας και την κατασκευή
Σημείου Εξόδου στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με τη ΔΕΔΑ,
ο εν λόγω αγωγός δύναται να διέλθει πλησίον της Βέροιας και να αντικαταστήσει τη μέχρι σήμερα σχεδιαζόμενη
τροφοδοσία της πόλης με την τεχνολογία του συμπιεσμένου φυσικού αερίου. Επιπλέον αναφέρει ότι θα
εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα ο Δήμος της Νάουσας και
άλλες περιοχές, μειώνοντας περαιτέρω τη Μέση Χρέωση
Χρήσης του ΕΣΦΑ. Κατόπιν αυτού, ο ΔΕΣΦΑ περιέλαβε
στην τελική του πρόταση για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
τμήμα αγωγού για τον εφοδιασμό της Βέροιας και της
Νάουσας.
Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει ότι το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, καθώς η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να γίνει κλιματικά ουδέτερη
έως το 2050 κι έχει εναρμονίσει όλες τις πολιτικές της με
τον συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας. Η επίτευξη του φιλόδοξου αυτού
στόχου προϋποθέτει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποτελεί
σημαντική πρόκληση για τις περιφέρειες που εξαρτώνται
κυρίως από ορυκτά καύσιμα και βιομηχανίες με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον, καθώς το έργο έχει
μεγάλη πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η επίδραση που έχει υπολογίσει
ο ΔΕΣΦΑ στην επίπτωση στη Μέση Χρέωση Χρήσης του
ΕΣΦΑ αναμένεται να είναι σχεδόν μηδενική.
Επειδή, για τους ανωτέρω λόγους, η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την πρόταση του ΔΕΣΦΑ για την επέκταση του ΕΣΦΑ
προς τις ανωτέρω περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και,
ως έπεται, την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στην
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Υπηρεσίας Μεταφοράς.
β) Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς την Πάτρα
Επειδή, το εν λόγω έργο αφορά στην κατασκευή αγωγού προς την πόλη της Πάτρας καθώς και τη Βιομηχανική
Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Πατρών. Αποτελείται από αγωγό υψηλής
πίεσης, διαμέτρου 16’’ και μήκους 120 χλμ, ο οποίος θα
ξεκινά από κατάλληλο σημείο επί του αγωγού υψηλής
πίεσης προς τη Μεγαλόπολη και θα καταλήγει σε δύο
μετρητικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς, έναν για την
πόλη της Πάτρας και έναν για την ΒΙ.ΠΕ Πατρών. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 85
εκατ. € και η επίδραση στη Μέση Χρέωση Χρήσης του
ΕΣΦΑ θα είναι αύξηση αυτής κατά 1,63%. Στην περίπτωση, όμως, λήψης επιχορηγήσεων κατά 50% του κόστους
του έργου, η αύξηση θα περιοριστεί στο 1,10%. Συναφώς
αναφέρεται ότι το αίτημα για επιχορήγηση του έργου
θα υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ
2021‐2027. Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο θα αναπτυχθεί σε συνέχεια συντονισμού με τον Διαχειριστή
Συστήματος Διανομής του Δήμου Πατρών (ΔΕΔΑ Μ.Α.Ε.),
ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή του δικτύου διανομής στην περιοχή. Η προτεινόμενη ημερομηνία ένταξής του στο Σύστημα είναι ο Ιούνιος 2026. Επομένως, η
έγκαιρη υλοποίηση του έργου από τον ΔΕΣΦΑ αποτε-
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λεί την αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της
προγραμματιζόμενης επέκτασης του δικτύου διανομής
και την άντληση ωφελειών για τους καταναλωτές της
συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Επειδή, τα οφέλη του εν λόγω Έργου, ιδίως υπό το
πρίσμα της περιφερειακής ανάπτυξης, είναι προφανή,
καθώς η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας θα συνδεθεί με το ΕΣΦΑ και οι κάτοικοι αυτής θα έχουν πρόσβαση
στο φυσικό αέριο. Επιπλέον, μία μεγάλη βιομηχανική
περιοχή θα έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο και θα απεξαρτηθεί από τα λοιπά ορυκτά καύσιμα.
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η ΡΑΕ εγκρίνει την ένταξη
του εν λόγω έργου στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση
(ΡΠΒ) της Υπηρεσίας Μεταφοράς.
Επειδή, κατά την τελική υποβολή της πρότασής του επί
του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021‐ 2020 (σχετικό 32),
ο ΔΕΣΦΑ μετατόπισε χρονικά την κατασκευή του έργου
κατά ένα και πλέον έτος σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα
που ο ίδιος είχε προδιαγράψει κατά την αρχική υποβολή
του Προγράμματος (σχετικό 18), με στόχο -κατά τους
ισχυρισμούς του Διαχειριστή- να έχει ωριμάσει η αγορά
που θα προκύψει έπειτα και από τη θέση σε λειτουργία
του έργου Προβλήτα Small Scale LNG. Παρόλα αυτά,
προκειμένου να προχωρήσει η αδειοδοτική και τεχνική
ανάπτυξη του έργου του έργου και να εγκριθεί η επιχορήγησή του («ωριμότητα του έργου»), ο ΔΕΣΦΑ πρότεινε
τη διατήρησή του έργου εντός της τριετούς περιόδου
ανάπτυξης.
Επειδή, προκειμένου η πρόσβαση των καταναλωτών
της Πάτρας και της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών στο φυσικό αέριο να
γίνει με τρόπο οικονομικά αποδοτικό, είναι σημαντικό ο
εφοδιασμός του δικτύου διανομής της περιοχής Πατρών
να γίνει με τον πλέον συμφέροντα οικονομικά τρόπο.
Ωστόσο, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου δεν σταθμίζει επαρκώς, στη βάση ενδελεχούς ανάλυσης, το ενδιαφέρον
των καταναλωτών, ούτε βασίζεται σε τεκμηριωμένη
σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων τροφοδότησης
της περιοχής. Σχετικώς, εκτιμάται ότι η παράταση της
περιόδου τροφοδότησης της περιοχής μέσω φορτίων
LNG δεν αναμένεται να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην
οικονομική αποτελεσματικότητα του έργου, δεδομένου
του εναργούς συμφέροντος οικιακών, επαγγελματικών
και βιομηχανικών καταναλωτών.
Επειδή, καθώς το έργο έχει μεγάλη πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η επίδραση που έχει υπολογίσει ο ΔΕΣΦΑ στην επίπτωση στη
Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ είναι μικρή σε σχέση
με το όφελος που θα προσφέρει η χρήση του φυσικού
αερίου στους καταναλωτές της περιοχής.
Επειδή, κατά τα ως άνω, παρίσταται αναγκαίο να υποβάλει ο ΔΕΣΦΑ στη ΡΑΕ, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, περαιτέρω στοιχεία σχετικά με
το κόστος του έργου και την εκτιμώμενη ζήτηση φυσικού
αερίου. Η Αρχή, παράλληλα, θα διερευνήσει περαιτέρω
την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, προκειμένου για
την επικαιροποίηση του παρόντος χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης του έργου.
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γ) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός Κορίνθου
Επειδή, το έργο αυτό αφορά στην εγκατάσταση Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού εισόδου πόλεως δυναμικότητας 20.000m3/h στην περιοχή της Κορίνθου και τη
σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό ΕΣΦΑ. Η εκτιμώμενη ημερομηνία ένταξής του στο Σύστημα είναι ο Οκτώβριος 2022, αλλά σε κάθε περίπτωση το έργο αυτό θα
αναπτυχθεί σε συντονισμό με τον Διαχειριστή Δικτύου
Διανομής, ο οποίος θα αναπτύξει το δικτύου διανομής
φυσικού αερίου στον Δήμο Κορινθίας σύμφωνα με την
Απόφαση ΡΑΕ 889/2020 (σχετικό 37). Ο εκτιμώμενος
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 εκατ. € και η
Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ θα αυξηθεί κατά 0,03%.
Επειδή, το έργο αυτό θα επιτρέψει την πρόσβαση των
κατοίκων της Κορίνθου στο φυσικό αέριο, και συνεπώς
εγκρίνεται η ένταξή του στην Υπηρεσία Μεταφοράς.
δ) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός για τις πόλεις
Άργος και Ναύπλιο
Επειδή, το έργο αυτό αφορά στην εγκατάσταση ενός
Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού εισόδου πόλεως και
τη σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό. Η εκτιμώμενη
ημερομηνία ένταξής του στο Σύστημα είναι ο Οκτώβριος
2022 αλλά σε κάθε περίπτωση το έργο αυτό θα αναπτυχθεί σε συντονισμό με τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, ο οποίος θα αναπτύξει το δίικτυο διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους του Άργους και του Ναυπλίου.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
σε 2,2 εκατ. € και η Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ θα
αυξηθεί κατά 0,03%.
Επειδή, το έργο αυτό θα επιτρέψει την πρόσβαση των
κατοίκων των πόλεων Άργους και Ναυπλίου στο φυσικό
αέριο, και συνεπώς εγκρίνεται η ένταξή του στην Υπηρεσία Μεταφοράς.
ε) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός Τρίπολης
Επειδή, το έργο αυτό αφορά στην εγκατάσταση Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού εισόδου πόλεως δυναμικότητας 20.000m3/h στην ευρύτερη περιοχή της
Τρίπολης και τη σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό.
Η εκτιμώμενη ημερομηνία ένταξής του στο σύστημα
είναι ο Οκτώβριος 2022, αλλά σε κάθε περίπτωση το
έργο αυτό θα αναπτυχθεί σε συντονισμό με τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, ο οποίος θα αναπτύξει το δίκτυο
διανομής φυσικού αερίου στον Δήμο Τρίπολης (HENGAS).
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
σε 2 εκατ. € και η Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ θα
αυξηθεί κατά 0,01%.
Επειδή, το έργο αυτό θα επιτρέψει την πρόσβαση των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Τρίπολης στο φυσικό αέριο, και συνεπώς εγκρίνεται η ένταξή του στην
Υπηρεσία Μεταφοράς.
Γ.2 Νέα Έργα εκτός τριετούς περιόδου
Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός για τη σύνδεση
με το FSRU της DIORYGA GAS
Επειδή, σε συνέχεια των σχολίων της δημόσιας
διαβούλευσης από την εταιρεία DIORYGA GAS (σχετικό
26) καθώς και σχετικής υπόδειξης της ΡΑΕ (σχετικό 30),
ο ΔΕΣΦΑ ενέταξε το έργο αυτό στο τελικό σχέδιο του
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021‐2030.
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Επειδή, το έργο αφορά στην κατασκευή Μετρητικού
και Ρυθμιστικού Σταθμό δυναμικότητας 490.000 Nm3/h
(ή 11.76 εκ. Nm3/day) και μέγιστης πίεσης εξόδου 66.4
barg για τη σύνδεση του FSRU της DIORYGA GAS με το
ΕΣΜΦΑ, δημιουργώντας ένα νέο Σημείο Εισόδου στους
Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Το έργο έχει εκτιμώμενο
προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 9,9 εκατ. € και το κόστος αυτού θα ανακτηθεί μέσω Τέλους Σύνδεσης.
Επειδή, το αναμενόμενο όφελος εκ του ανωτέρω έργου συνίσταται στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, η οποία συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού
της χώρας.
Επειδή, υπό τις παραπάνω παραμέτρους, η ΡΑΕ εγκρίνει την ένταξη αυτού του έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021‐2030.
Δ. Ως προς τα Προγραμματισμένα Έργα
Επειδή, στα Προγραμματισμένα Έργα εντάσσονται
έργα που α) έχουν μεταφερθεί από τον Κατάλογο Μικρών Έργων ή β) έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα
Προγράμματα Ανάπτυξης και συνεπώς εξετάζονται μόνο
ως προς τυχόν αλλαγές που τεκμηριωμένα εισηγείται ο
Διαχειριστής αναφορικά με τον σχεδιασμό, το κόστος και
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Ορισμένα έργα,
δε, έχουν εγκριθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και
με στόχο το όφελος των Χρηστών του ΕΣΦΑ μέσω χαμηλότερων τιμολογίων χρήσης.
Δ.1 Έργα που έχουν μεταφερθεί από τον Κατάλογο
Μικρών Έργων
Επειδή, σύμφωνα με τον ορισμό του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ως Μικρό Έργο χαρακτηρίζεται το «έργο
ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, ο προϋπολογισμός υλοποίησης του οποίου δεν υπερβαίνει τα
πέντε εκατομμύρια [5.000.000] ευρώ». Ο Διαχειριστής
καταρτίζει και τηρεί Κατάλογο Μικρών Έργων, η συνολική αξία των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20
εκατ. € (άρθρο 94, παρ. 5). Στον Κατάλογο Μικρών Έργων
δύναται να περιλαμβάνονται Μικρά Έργα: α) η έναρξη
υλοποίησης των οποίων καθίσταται αναγκαία πριν την
έγκριση του επόμενου Προγράμματος Ανάπτυξης ή
β) για τα οποία έχει γίνει αποδεκτή Αίτηση Μελλοντικής
Δυναμικότητας κατά τις παρ. 9Α ή 12 του άρθρου 95Β.
Επειδή, ο Διαχειριστής είχε εντάξει στον Κατάλογο
Μικρών Έργων τα κάτωθι, των οποίων εισηγείται την
ένταξη στο υπό έγκριση Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως Προγραμματισμένα Έργα:
α) Σύνδεση του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής
της ΤΕΡΝΑ (απόφαση ΡΑΕ 629/2019) στην Κομοτηνή με
το ΕΣΜΦΑ, έργο το οποίο είχε ενταχθεί στον Κατάλογο
Μικρών Έργων βάσει του άρθρου 95Β παρ. 12.
β) Σύνδεση του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής
της ELPEDISON (απόφαση ΡΑΕ 901/2019) στον Δήμο
Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με
το ΕΣΜΦΑ, έργο το οποίο είχε ενταχθεί στον Κατάλογο
Μικρών Έργων βάσει του άρθρου 95Β παρ. 12.
γ) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός Μεγαλόπολης.
Την άμεση έναρξη του έργου αυτού επέβαλε η ανάγκη
διασφάλισης το συντομότερο δυνατό της εξυπηρέτη-
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σης των τηλεθερμάνσεων της πόλης της Μεγαλόπολης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) για την απολιγνιτοποίηση
της περιοχής. Το έργο αυτό θα ενταχθεί στη Ρυθμιζόμενη
Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) της Υπηρεσίας Μεταφοράς.
δ) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός εισόδου πόλεως
Δρυμός/Λητή. Δεν υφίσταται προφανής λόγος άμεσης
έναρξης υλοποίησης του έργου και συνεπώς ένταξής του
στον Κατάλογο Μικρών Έργων. Παρά ταύτα, η ΡΑΕ εγκρίνει την ένταξή του στη ΡΠΒ της Υπηρεσίας Μεταφοράς,
καθώς θα επιτρέψει τη διείσδυση του φυσικού αερίου
σε νέες περιοχές του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης
προς όφελος των εκεί καταναλωτών.
ε) Αναβάθμιση εξοπλισμών Εγκατάστασης ΥΦΑ. Δεν
υφίσταται προφανής λόγος άμεσης έναρξης υλοποίησης του έργου και συνεπώς ένταξής του στον Κατάλογο
Μικρών Έργων. Παρά ταύτα, εγκρίνεται η ένταξή του
στη ΡΠΒ της Υπηρεσίας ΥΦΑ, καθώς θα βελτιώσει την
απόδοση της Εγκατάστασης ΥΦΑ.
στ) Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (έτος 2020). Η ανάγκη
αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος είναι συνεχής και δικαιολογεί την ένταξη του
εν λόγω έργου στον Κατάλογο Μικρών Έργων. Ο ΔΕΣΦΑ
εισηγείται την ένταξή του στη ΡΠΒ της Υπηρεσίας Μεταφοράς. Ωστόσο, από την περιγραφή του έργου καθίσταται σαφές ότι αφορά και την Υπηρεσία ΥΦΑ. Συνεπώς,
εγκρίνεται η ένταξη του έργου και στις δύο Υπηρεσίες,
βάσει των κανόνων λογιστικού διαχωρισμού του ΔΕΣΦΑ.
ζ) Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Παρακολούθησης σε M/R HAR ‐ELPE, L/V Κόρινθος και L/V
Τρίπολη. Εγκρίνεται η ένταξή του στη ΡΠΒ της Υπηρεσίας
Μεταφοράς, καθώς θα συμβάλει στην ασφάλεια του Συστήματος (εντοπισμός πιθανών απειλών και εισβολέων
στις εγκαταστάσεις). Παρέλκει ωστόσο η αναφορά του
στο υπό έγκριση Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021‐2030, ως
ήδη ολοκληρωμένο.
η) Πληροφοριακό σύστημα διαδικασίας δημοπράτησης. Η σκοπιμότητα του εν λόγω Έργου είναι προφανής, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια του
Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για το έτος 2021 (Νοέμβριος 2020) με το νέο σύστημα των ανταγωνιστικών
διαδικασιών. Ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται την ένταξή του στη
ΡΠΒ της Υπηρεσίας Μεταφοράς. Ωστόσο, η ΡΑΕ θεωρεί
ότι αφορά και την Υπηρεσία ΥΦΑ. Συνεπώς, εγκρίνεται
η ένταξη του έργου και στις δύο Υπηρεσίες, βάσει των
κανόνων λογιστικού διαχωρισμού του ΔΕΣΦΑ. Παρέλκει
ωστόσο η αναφορά του στο υπό έγκριση Πρόγραμμα
Ανάπτυξης 2021‐2030, ως ήδη ολοκληρωμένο.
Επειδή, παρόλο που η επίπτωση του κόστους των
Μικρών Έργων που εντάσσονται στη ΡΠΒ του Διαχειριστή στη Μέση Χρέωση Χρήσης δεν αναμένεται να είναι
ουσιώδης, σε κάθε περίπτωση, για λόγους πληρότητας
των σχετικών αναλύσεων, ο ΔΕΣΦΑ οφείλει να υποβάλει
σχετική έκθεση εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση
της παρούσας.
Δ.2 Προγραμματισμένα Έργα που είχαν ενταχθεί σε
προηγούμενα Προγράμματα Ανάπτυξης
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Επειδή, στα Προγραμματισμένα Έργα περιλαμβάνονται τα κάτωθι Έργα Διασύνδεσης του ΕΣΦΑ με άλλα
συστήματα φυσικού αερίου:
α) Ο Σταθμός Μ/Ρ στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση
του ΕΣΜΦΑ με τον TAP ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο
2020 και η λειτουργία του ξεκίνησε στις 31.12.2020.
Η σύνδεση του ΕΣΦΑ με τον ΤΑΡ είναι εξαιρετικά σημαντική για την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών της χώρας, αλλά και την ενίσχυση του
ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου. Ο Διαχειριστής ευλόγως ενέταξε το έργο στην εισήγησή του για
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021‐2030, καθώς δεν είχε
ολοκληρωθεί η θέση του σε λειτουργία κατά τον χρόνο
υποβολής της εισήγησης. Ωστόσο, πλέον, το έργο είναι
ολοκληρωμένο και, επομένως, παρέλκει η αναφορά του
στο παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
β) Αγωγός Νέας Μεσημβρία - Ευζώνων/Γευγελή και
Μετρητικός Σταθμός. Το έργο αποσκοπεί στη διασύνδεση των συστημάτων φυσικού αερίου Ελλάδας και
Βόρειας Μακεδονίας για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης της αγοράς φυσικού αερίου, προς
όφελος της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς θα συμβάλει
στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας της χώρας
και θα έχει θετικό αντίκτυπο στον τελικό καταναλωτή
της εν λόγω αγοράς. Για το σκοπό αυτό έχει υπογραφεί
Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και την
ΜER τον Οκτώβριο 2016. Για τους ανωτέρω λόγους, όπως
είχε σημειωθεί και στην απόφαση ΡΑΕ 755/2020 για την
έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2020‐2029, το εν
λόγω έργο εντάσσεται μεν στη ΡΠΒ Μεταφοράς, ωστόσο
παρίσταται εύλογο να ανακτηθεί το κόστος επένδυσης
από τους Χρήστες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται
σκόπιμη η διενέργεια Market Test, οι όροι του οποίου
θα εγκριθούν από τη ΡΑΕ. Προφανώς, η επιτυχία του
εν λόγω Market Test αποτελεί πρόκριμα για την τελική
έγκριση της Αρχής.
Το εν λόγω έργο βρίσκεται στο στάδιο του βασικού
σχεδιασμού και έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι.
Η ημερομηνία υλοποίησής του έχει μετατεθεί για τον
Ιούνιο 2024, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία
με τη Βόρεια Μακεδονία για τη διενέργεια του Market
Test. Η ως άνω χρονική μετάθεση κρίνεται αποδεκτή.
γ) Διασύνδεση του αγωγού IGB με το ΕΣΜΦΑ στην
περιοχή της Κομοτηνής. Ο ΔΕΣΦΑ έχει τροποποιήσει
το χρονοδιάγραμμα του έργου και μεταφέρει την ημερομηνία ένταξής του στο Σύστημα τον Ιούλιο 2021,
ημερομηνία στην οποία τοποθετείται πλέον η έναρξη
εμπορικής λειτουργίας του IGB. Η Αρχή θεωρεί εύλογους
τους λόγους καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου.
δ) Διασύνδεση με το FSRU Αλεξανδρούπολης. Το έργο
αυτό εντάσσεται για πρώτη φορά στην Τριετή Περίοδο Ανάπτυξης σε συνέχεια των σχολίων της εταιρείας
GASTRADE (σχετικό 22) στη δημόσια διαβούλευση που
διενήργησε η ΡΑΕ, καθώς η εταιρεία τοποθετεί την έναρξη λειτουργίας του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης στο 2023.
Περαιτέρω, η GASTRADE επεσήμανε την ανάγκη αναθεώρησης της διαστασιολόγησης του σταθμού σύμφωνα
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με την από 19.06.2018 αίτησή της στον ΔΕΣΦΑ ώστε
να καλύπτεται η μέγιστη ημερήσια ροή του ΑΣΦΑ. Για
το λόγο αυτό, ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε
από 10 εκατ. € σε 13 εκατ. €. Η ΡΑΕ θεωρεί εύλογες τις
προταθείσες τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021‐2030.
Επειδή, στα Προγραμματισμένα Έργα περιλαμβάνονται τα κάτωθι Έργα Σύνδεσης Χρηστών:
α) Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στο ΣΑΛΦΑ
Άνω Λιοσίων. Ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται την τροποποίηση στο
χρονοδιάγραμμα του έργου. Συγκεκριμένα η ένταξή του
στο Σύστημα μετατίθεται, από τον Αύγουστο 2020, για
τον Ιούνιο 2021. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα η έγκριση συγκεκριμένων όρων
δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, που αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Η σχετική
αρχιτεκτονική επιτροπή, που αποφασίζει για το θέμα, δεν
έλαβε χώρα εξαιτίας της πανδημικής κρίσης COVID‐19.
Οι επικαλούμενοι λόγοι καθυστέρησης κρίνονται εύλογοι και αποδεκτοί.
β) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός ADG III. Δεν υπάρχει τροποποίηση.
γ) Σύνδεση με το Σταθμό CNG της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
στην Κομοτηνή. Δεν υπάρχει τροποποίηση.
δ) Σύνδεση με το Σταθμό CNG της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει τροποποίηση.
ε) Σύνδεση Βιομηχανίας KAVALA Oil με ΕΣΜΦΑ. Δεν
υπάρχει τροποποίηση.
στ) Μετρητικός Σταθμός στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας
(ΑDG IV). Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε από
1,5 σε 1,87 εκατ. €, ενώ η προβλεπόμενη ημερομηνία
ένταξης στο Σύστημα μεταφέρθηκε τον Απρίλιο 2023,
σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Σύνδεσης που
υπογράφηκε με την εταιρεία τον Μάιο 2020. Συνεπώς οι
τροποποιήσεις κρίνονται εύλογες.
ζ) Σύνδεση ΕΛΒΑΛ με ΕΣΜΦΑ. Δεν υπάρχει τροποποίηση.
Επειδή, στα Προγραμματισμένα Έργα περιλαμβάνονται τα κάτωθι Έργα Ανάπτυξης
(Επεκτάσεις ΕΣΦΑ σε νέες περιοχές):
α) Εγκατάσταση Μ/R Καβάλας. Το έργο αφορά στην
εγκατάσταση ενός σταθμού Μ/R 70/19 bar στο χώρο
του βανοστασίου της Καβάλας με σκοπό την τροφοδότηση της πόλης της Καβάλας και των παρακείμενων
πόλεων Παλιό και Ελευθερούπολη. Η ΡΑΕ έχει εγκρίνει
την ανάπτυξη δικτύου διανομής στον Δήμο Καβάλας
από τον Διαχειριστή ΔΕΔΑ Μ.Α.Ε. και ο προγραμματισμός του έργου συγχρονίζεται με τον προγραμματισμό
της ανάπτυξης του δικτύου διανομής, οι εργασίες του
οποίου θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο 2021. Δεν υπάρχουν
τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του έργου.
β) Πιλοτικός (πρώτος) σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων. Το έργο αφορά στην κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο
σε καταναλωτές, οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι με το
Σύστημα Μεταφοράς. Δεν υπάρχει αλλαγή στο σχεδιασμό του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 6,5 εκατ. € και προβλέπεται να λειτουργήσει τον
Δεκέμβριο 2021.
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Σημειώνεται ότι ισχύουν οι όροι υπό τους οποίους το
έργο εγκρίθηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020‐2029
(απόφαση ΡΑΕ 755/2020), οι οποίοι επαναλαμβάνονται
για λόγους πληρότητας της παρούσας απόφασης: «Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη ΡΑΕ ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μελέτη σκοπιμότητας καθώς και μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας (feasibility study) για το έργο αυτό
όπου 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 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.».
γ) Νέα προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό
σταθμό Ρεβυθούσας. Το έργο αφορά στην κατασκευή
νέας προβλήτας στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας η οποία θα εξυπηρετεί τη φόρτωση ΥΦΑ από τις
δεξαμενές της Ρεβυθούσας στα πλοία μικρής κλίμακας
(1.000 m3 και έως 30.000 m3). Δεν υπάρχει αλλαγή στο
σχεδιασμό του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου
ανέρχεται σε 20,4 εκατ. € και προβλέπεται να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο 2021.
Σημειώνεται ότι ισχύουν οι όροι υπό τους οποίους το
έργο εγκρίθηκε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020‐2029,
οι οποίοι επαναλαμβάνονται για λόγους πληρότητας της
παρούσας απόφασης: «Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε στη
ΡΑΕ ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μελέτη σκοπιμότητας
καθώς και μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας (feasibility
study) για το έργο αυτό όπου 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) Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός στην περιοχή του Άσπρους. Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή
μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού σε έξοδο του αγωγού
ΤΑΡ στην περιοχή του Άσπρους με σκοπό την, κατά το
δυνατόν πιο σύντομα, τροφοδότηση με φυσικό αέριο
πόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας (Σκύδρας, Νάουσας,
Έδεσσας, Βέροιας και Γιαννιτσών). Ο σταθμός θα συνδεθεί με τον αγωγό του ΕΣΦΑ προς τη Δυτική Μακεδονία
μετά την ολοκλήρωσή του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3 εκατ. € και η ημερομηνία ένταξής του
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στο σύστημα είναι ο Οκτώβριος του 2022, αλλά σε κάθε
περίπτωση το έργο αυτό θα αναπτυχθεί σε συντονισμό
με τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής οι οποίοι
θα αναπτύξουν δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στους
κοντινούς Δήμους. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο εν λόγω
έργο.
ε) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός στην περιοχή της
Πορειάς. Το έργο αφορά στην κατασκευή μετρητικού/
ρυθμιστικού σταθμού σε έξοδο του αγωγού ΤΑΡ στην
περιοχή της Πορειάς με σκοπό την, κατά το δυνατόν πιο
σύντομα, τροφοδότηση με φυσικό αέριο των πόλεων της
Καστοριάς, του Άργους Ορεστικού και των Μανιάκων
της Δυτικής Μακεδονίας. Η ΔΕΔΑ, κατά τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ, αιτήθηκε (σχετικό 23)
την επίσπευση του εν λόγω έργου κατά έξι μήνες, αίτημα που ωστόσο είχε ήδη ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΣΦΑ
κατά την τελική υποβολή του Προγράμματος Ανάπτυξης
2020‐2029. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται σκόπιμο να
εντείνει ο ΔΕΣΦΑ τις προσπάθειές του για την έγκαιρη
ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.
στ) Σταθμός CNG στην περιοχή της Πορειάς. Το έργο
αφορά στην κατασκευή σταθμού CNG ο οποίος θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με τον Ρυθμιστικό Σταθμό
στην περιοχή της Πορειάς, για την τροφοδότηση με συμπιεσμένο φυσικό αέριο προερχόμενο από τον αγωγό
ΤΑΡ της περιοχής των Γρεβενών, στο πλαίσιο του ΣΔΑΜ.
Η ΔΕΔΑ, κατά τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε
η ΡΑΕ, αιτήθηκε (σχετικό 23) την επίσπευση του εν λόγω
έργου κατά έξι μήνες, αίτημα που ωστόσο είχε ήδη ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΣΦΑ κατά την τελική υποβολή
του Προγράμματος Ανάπτυξης 2020‐2029. Σε κάθε περίπτωση, καλείται ο ΔΕΣΦΑ να εντείνει τις προσπάθειές
του για την έγκαιρη ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.
ζ) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός στην περιοχή του
Περδίκκα Εορδαίας. Το έργο αφορά στην κατασκευή
μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού σε έξοδο του αγωγού
ΤΑΡ στην περιοχή του Περδίκκα Εορδαίας, για την τροφοδότηση το συντομότερο δυνατό της πόλης της Φλώρινας και έως την ολοκλήρωση του αγωγού προς τη Δυτική
Μακεδονία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο
του ΣΔΑΜ. Η ΔΕΔΑ, κατά τη δημόσια διαβούλευση που
διενήργησε η ΡΑΕ, αιτήθηκε (σχετικό 23) την επίσπευση
του εν λόγω έργου κατά έξι μήνες, αίτημα που ωστόσο
είχε ήδη ληφθεί υπόψη από το ΔΕΣΦΑ κατά την τελική
υποβολή του Προγράμματος Ανάπτυξης 2020‐2029.
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαίο να εντείνει ο ΔΕΣΦΑ
τις προσπάθειές του για την έγκαιρη ολοκλήρωση του
εν λόγω έργου.
η) Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός Λιβαδειάς
U‐2710. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Μετρητικού/
Ρυθμιστικού Σταθμού Εισόδου πόλεως 11.500 Nm3/h
στην περιοχή της Λιβαδειάς για την τροφοδότηση του
τοπικού δικτύου διανομής μέσης πίεσης. Η ΔΕΔΑ, κατά
τη δημόσια διαβούλευση του προγράμματος ανάπτυξης,
αιτήθηκε (σχετικό 23) την επίσπευση του έργου αυτού,
καθώς η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έχει θέσει ως όρο για τη δημοπράτηση των έργων κατασκευής του δικτύου και των συνδέσεων κατα-
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ναλωτών της Λιβαδειάς την ολοκλήρωση της ανάθεσης
εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ της κατασκευής του σταθμού που
θα τροφοδοτεί την πόλη. Ο ΔΕΣΦΑ δεσμεύτηκε στην
προσπάθεια επιτάχυνσης του έργου. Σε κάθε περίπτωση,
ο Διαχειριστής καλείται το ΔΕΣΦΑ τις προσπάθειές του
για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του.
Επειδή, στα Προγραμματισμένα Έργα περιλαμβάνονται τα κάτωθι Έργα Ανάπτυξης (αύξησης δυναμικότητας
και ασφάλειας εφοδιασμού ΕΣΦΑ):
α) Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους και Ρυθμιστικός
Σταθμός στην Κομοτηνή. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της πίεσης του φυσικού αερίου που εισέρχεται από το
Σημείο Εισόδου Κήποι, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα
εισαγωγής φυσικού αερίου δυτικά της Κομοτηνής ή/και
η δυναμικότητα φυσικής αντιστροφής ροής στο Σιδηρόκαστρο. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση έχει μετατεθεί για
τον Σεπτέμβριο 2021, από τον Ιούλιο 2021, χωρίς να έχει
τροποποιηθεί η ημερομηνία ένταξής του στο Σύστημα.
Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αποδεκτή.
β) Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά. Αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα έργα ενίσχυσης του Συστήματος, για την πρόληψη της συμφόρησης και την αύξηση
των μεταφερόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από
τον Βορρά προς τον Νότο. Δεν προτείνονται αλλαγές
στην περιγραφή ή την υλοποίηση του έργου, το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2023. Η ΔΕΠΑ
Εμπορίας, κατά την δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ, υπέβαλε σχόλια (σχετικό 24) σχετικά με την
καθυστέρηση υλοποίησης του έργου. Όπως έχει ήδη
διευκρινιστεί, η καθυστέρηση οφείλεται στη μη έγκαιρη
έναρξη του έργου. Η ΡΑΕ έχει διερευνήσει με τον ΔΕΣΦΑ
τη δυνατότητα επίσπευσης στην κατασκευή του, αλλά
αυτό κρίνεται ως μη ρεαλιστικό.
γ) Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία. Το έργο είναι αναγκαίο για τη υδραυλική επάρκεια
του Συστήματος για την περίπτωση που φυσικό αέριο
εγχέεται από τον ΤΑΡ ανάντη του υφιστάμενου σταθμού
συμπίεσης. Δεν προτείνονται αλλαγές στον χρόνο υλοποίησης του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2023. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, κατά τη δημόσια
διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ, υπέβαλε σχόλια
(σχετικό 24) σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης
του έργου. Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, η καθυστέρηση
οφείλεται στη μη έγκαιρη έναρξη του έργου. Η ΡΑΕ έχει
διερευνήσει με το ΔΕΣΦΑ τη δυνατότητα επίσπευσης
στην κατασκευή του, αλλά αυτό κρίνεται ως μη ρεαλιστικό. Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε από 15,9
εκατ. € σε 17,4 εκατ. ευρώ σε συνέχεια των διαδικασιών
του δημόσιου διαγωνισμού. Η ΡΑΕ θεωρεί εύλογο να
εγκριθεί η συγκεκριμένη αύξηση στο κόστος του έργου
καθώς το έργο αυτό είναι απαραίτητο.
δ) Σταθμός Συμπίεσης για την τροφοδοσία του αγωγού
ΤΑΡ στη Ν. Μεσημβρία (Βooster Compressor). Το έργο
αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου Σταθμού Συμπίεσης που είναι απαραίτητος για την επίτευξη αντίστροφη
ροής από το ΕΣΜΦΑ προς τον αγωγό ΤΑΡ. Ο ΔΕΣΦΑ έχει
τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Συγκεκριμένα, θα γίνει εγκατάσταση δύο μονάδων δυναμικότητας 1,1 MW και μιας μονάδας δυναμικότητας 3,3

16885

MW, χωρίς εφεδρική μονάδα. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ροών, από πολύ χαμηλή
ροή έως τα 10 εκατ. Νm3 την ημέρα. Η Τελική Επενδυτική
Απόφαση έχει μετατεθεί για τον Δεκέμβριο 2021 από
τον Νοέμβριο 2020, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ημερομηνία ένταξης του έργου στο σύστημα (Ιούνιος 2023).
Δεδομένου αυτού, η ΡΑΕ εγκρίνει τις τροποποιήσεις στην
περιγραφή του εν λόγω έργου.
Επειδή, στα Προγραμματισμένα Έργα περιλαμβάνονται τα κάτωθι Έργα Ανάπτυξης (βελτίωσης/εκσυγχρονισμού/συντήρησης ΕΣΦΑ):
α) Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, συστήματος τιμολόγησης και εξοπλισμού
SCADA πεδίου σε Σταθμούς M/R 1ης γενιάς (1995‐2000).
Το έργο αυτό έχει εγκριθεί να ενταχθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Υπηρεσίας Μεταφοράς και
εντάχθηκε στο Σύστημα τον Δεκέμβριο 2020. Ο Διαχειριστής ευλόγως ενέταξε το έργο στην εισήγησή του για
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021‐2030, καθώς δεν είχε
ολοκληρωθεί κατά το χρόνο υποβολής της εισήγησης.
Ωστόσο, ως ολοκληρωμένο πλέον, δεν παρίσταται λόγος
συμπερίληψής του στο παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
β) Έργα εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ‐ 1η Ομάδα. Τα έργα
αυτά έχουν στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του
ΕΣΦΑ. Σε σχέση με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020‐2029, έχει επέλθει πολύ μικρή αύξηση στον
προϋπολογισμό του έργου (από 2,097 εκατ. € σε 2,142
εκατ. €) και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας έχει μετατεθεί κατά δύο μήνες. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίνονται αποδεκτές.
γ) Εκσυγχρονισμός Βραχιόνων Σύνδεσης Σταθμού
ΥΦΑ. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των βραχιόνων σύνδεσης του σταθμού για την
εκφόρτωση πλοίων με κατάλληλο εξοπλισμό σύγχρονης
τεχνολογίας καθώς και την προσθήκη ηλεκτροπνευματικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και κρίνεται απαραίτητο
για την εύρυθμη λειτουργίας του συστήματος. Ο ΔΕΣΦΑ
έχει μεταθέσει την ένταξη του έργου αυτού στο Σύστημα από τον Δεκέμβριο 2020 στον Ιούλιο 2021 λόγω της
πανδημίας COVID 19. Οι λόγοι τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κρίνονται αποδεκτοί.
δ) Σταθμός Συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ. Το κόστος του
έργου έχει τροποποιηθεί από 10,6 σε 11,6 εκατ. € με βάση
τις τιμές της αγοράς. Η τροποποίηση γίνεται αποδεκτή.
ε) Έργα εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ ‐ 3η Ομάδα. Το έργο
αφορά στην αναβάθμιση ηλεκτρολογικών διακοπτών
μέσης τάσης και εσωτερικού φωτισμού Control Room
Εγκατάστασης ΥΦΑ και στην αναβάθμιση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) του ΔΕΣΦΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατ. €, που εντάσσεται
στη ΡΠΒ της Υπηρεσίας Μεταφοράς και της Υπηρεσίας
ΥΦΑ βάσει των κανόνων του λογιστικού διαχωρισμού.
Ο ΔΕΣΦΑ έχει τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα του εν
λόγω έργου λαμβάνοντας υπόψη τις διεπαφές με άλλα
νέα συστήματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση
του έργου μετασχηματισμού πληροφορικής. Η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την τροποποίηση αυτή.
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στ) Αναβάθμιση Φυσικής ασφάλειας εγκαταστάσεων
ΔΕΣΦΑ -Κέντρο Ελέγχου Φυσικής Ασφάλειας. Το έργο
αυτό ταυτίζεται με το εγκεκριμένο έργο «Αναβάθμιση
Φυσική Προστασίας Εγκαταστάσεων ΔΕΣΦΑ - Κέντρο
Ελέγχου Φυσικής Ασφάλειας» και αποσκοπεί στην αναβάθμιση της φυσικής ασφάλειας του συνόλου των υποδομών του ΔΕΣΦΑ και στη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου
Φυσικής Ασφάλειας (ΚΕΦΑ) σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2008/114/ΕΚ περί ασφάλειας υποδομών ζωτικής σημασίας, που ενσωματώθηκε
στην ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 39/2011. Δεν εισάγονται
τροποποιήσεις στο εν λόγω έργο.
ζ) Βελτιστοποίηση ακρίβειας μέτρησης σε σταθμούς
του ΕΣΜΦΑ. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των
υφιστάμενων μετρητών στροβίλου σε 17 σταθμούς ρύθμισης/μέτρησης με παρόμοιους νέας γενιάς και μεγαλύτερης ακρίβειας ώστε να απαλειφθούν τα προβλήματα
που παρουσιάστηκαν στην ακρίβεια των μετρήσεων
κατανάλωσης. Το εν λόγω, ως ολοκληρωμένο, δεν παρίσταται πλέον λόγος συμπερίληψής του στο παρόν
Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
η) Αντικατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Μετρήσεων και Εποπτείας/Ελέγχου σε Σταθμούς Μ και Μ/Ρ του
ΕΣΜΦΑ. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των Συστημάτων Διαχείρισης Μετρήσεων και Εποπτείας/Ελέγχου
σε είκοσι τέσσερις (24) υφιστάμενους Μετρητικούς και
Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς Σταθμούς προκειμένου να
επιτευχθεί συμβατότητα μεταξύ τους και με τους ήδη
αναβαθμισμένους 15 σταθμούς. Ο ΔΕΣΦΑ έχει τροποποιήσει την ημερομηνία ένταξής στο σύστημα από τον
Ιούνιο 2022 στον Οκτώβριο 2022, απόκλιση που κρίνεται
αποδεκτή.
θ) Νέο κτίριο γραφείων ΔΕΣΦΑ. Το έργο αφορά στην
αγορά κτιρίου κεντρικών γραφείων για τον ΔΕΣΦΑ, προκειμένου για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του
από το υφιστάμενο ενοικιαζόμενο ακίνητο, γεγονός
που θα εξασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας του προσωπικού. Έχει ήδη εγκριθεί η ένταξη
του έργου αυτού στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση
της Υπηρεσίας Μεταφοράς και ΥΦΑ βάσει των κανόνων
του λογιστικού διαχωρισμού. Επειδή, ωστόσο, για την
αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού, απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, καθώς και η αποτύπωση της
επιπλέον επιβάρυνσης στη Μέση Χρέωση Χρήσης του
ΕΣΦΑ, ελλείψει αυτών των στοιχείων, δεν δύναται να
παρασχεθεί έγκριση από τη ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο
ΔΕΣΦΑ δύναται να προχωρήσει στην αγορά κτιρίου και
το υπερβάλλον, μη αναγνωριζόμενο, κόστος, δύναται
να καλυφθεί από τα κέρδη της εταιρείας.
ι) Τεχνικό κέντρο εκπαίδευσης στη Νέα Μεσημβρία. Το
έργο αφορά στην οργάνωση ενός Κέντρου Εκπαίδευσης
για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των τεχνικών φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ. Έχει ήδη εγκριθεί η ένταξη του
εν λόγω έργου στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της
Υπηρεσίας Μεταφοράς και της Υπηρεσίας ΥΦΑ. Τονίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το έργο αυτό
χρησιμοποιηθεί και για την εκπαίδευση του τεχνικού
προσωπικού άλλων Διαχειριστών, μέρος του κόστους
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‐όπως αυτό εκτιμηθεί‐ θα ενταχθεί στις Μη Ρυθμιζόμενες
Υπηρεσίες. Ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται την τροποποίηση του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου από τον Ιούλιο 2021 στον Δεκέμβριο 2021. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στις νέες εκτιμήσεις που προέκυψαν σε συνέχεια
της υποβολής προσφορών και της τελικής σύμβασης
με τον Ανάδοχο. Η ΡΑΕ εγκρίνει την τροποποίηση στο
χρονοδιάγραμμα του έργου.
ια) Επαύξηση της ηλεκτρικής Εφεδρικής Ισχύος στον
Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Το έργο αφορά
στην επαύξηση της ηλεκτρικής Εφεδρικής Ισχύος στον
Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας από τα 9 MVA
στα 12 MVA, απαραίτητη μετά τη δεύτερη αναβάθμιση
της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο εν
λόγω έργο.
ιβ) Έργα εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ‐ 4η Ομάδα. Το έργο
αφορά στην αντικατάσταση δύο (2) Ρυθμιστικών Βανών
24’’Mokveld, την αντικατάσταση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων και την αναβάθμιση τριών (3) μονάδων
odorant σε Μετρητικούς Σταθμούς. Ο προϋπολογισμός
του έχει μειωθεί από 0,54 σε 0,49 εκατ. €, αλλά το χρονοδιάγραμμα ένταξης του έργου στο Σύστημα έχει μετατοπισθεί κατά 7 μήνες σε σχέση με το εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020‐2029, από τον Δεκέμβριο
του 2020 στον Ιούλιο του 2021, εξαιτίας της πανδημίας
Covid‐19 που έχει καθυστερήσει την εγκατάσταση των
νέων μονάδων odorant units. Η ΡΑΕ αποδέχεται τις ανωτέρω αλλαγές.
ιγ) Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΥΦΑ και ΚΛΣ. Το έργο αφορά την αναβάθμιση των
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης των κτιριακών εγκαταστάσεων ΥΦΑ και των Κέντρων Λειτουργίας και Συντήρησης (ΚΛΣ) ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας,
με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. € και ημερομηνία
ένταξης στο σύστημα το Δεκέμβριο του 2021. Δεν προτείνονται αλλαγές στο έργο αυτό.
ιδ) Τεχνική Αναβάθμιση Συστήματος Αντιδιαβρωτικής
Προστασίας. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας και προβλέπει
την αναβάθμιση του εξοπλισμού μέτρησης/τηλεμετάδοσης δεδομένων, την αναθεώρηση/επικαιροποίηση
μελετών ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων και την αντικατάσταση εκτονωτών επαγομένων τάσεων στο υφιστάμενο σύστημα γειώσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 2 εκατ. € και η ημερομηνία ένταξής του στο
Σύστημα είναι ο Ιανουάριος του 2023. Δεν προτείνονται
αλλαγές στο έργο αυτό.
ιε) Αναβάθμιση λογισμικού υδραυλικής προσομοίωσης του ΕΣΜΦΑ σε πραγματικό χρόνο. Το έργο αφορά
στην αναβάθμιση του υπάρχοντος λογισμικού προσομοίωσης Pipeline Manager ώστε, προσαρμοζόμενο στο
ΕΣΜΦΑ, να προσφέρει προσομοίωση σε συνθήκες και
πραγματικού χρόνου και off‐line για τη βελτίωση της
λειτουργίας και διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού από 0,35 σε
0,412 εκατ. € και του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς διεύρυνε το αντικείμενό του. Ειδικότερα, σύμφωνα
με το Διαχειριστή, η καθυστέρηση 3 μηνών και η αύξηση
προϋπολογισμού κατά 18% οφείλονται στην αναφορά
του αποθέματος αγωγού (linepack) στην ιστοσελίδα του
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ΔΕΣΦΑ και στον υπολογισμό του σημείου δρόσου του
νερού, καθώς και στην ενημέρωση παραβίασης του ορίου σε κάθε σημείο εξόδου του ΕΣΜΦΑ. Η ΡΑΕ αποδέχεται
την εν λόγω τροποποίηση.
ιστ) Αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής. Το έργο
αφορά στην εγκατάσταση νέου λογισμικού ERP που θα
βελτιώσει την ασφάλεια και διαχείριση των πληροφορίων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Cloud). Έχει
ήδη εγκριθεί η ένταξη του έργου αυτού στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Υπηρεσίας Μεταφοράς και
ΥΦΑ βάσει των κανόνων του λογιστικού διαχωρισμού.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρατάθηκε
για ένα έτος με στόχο την ομαλότερη μετάβαση και την
ασφαλή ολοκλήρωση. Η ΡΑΕ εγκρίνει την τροποποίηση
του χρονοδιαγράμματος του έργου.
Επειδή, τέλος, στα Προγραμματισμένα Έργα εκτός
3‐ετούς περιόδου ανάπτυξης περιλαμβάνονται τα κάτωθι έργα:
α) Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός για τη σύνδεση με την Υπόγεια Αποθήκη φυσικού αερίου στη Νότια
Καβάλα. Το έργο αυτό αφορά τον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό που είναι απαραίτητος για την έγχυση και
απόληψη αερίου από την Υπόγεια Αποθήκη στη Νότια
Καβάλα για την οποία ακόμα η Τελική Επενδυτική Απόφαση δεν έχει ληφθεί. Το κόστος του έργου ανέρχεται
σε 7,5 εκατ. €., ενώ δεν αναφέρεται ο τρόπος ανάκτησης
της εν λόγω επένδυσης, καθώς πρέπει να χαρακτηριστεί
ως έργο σύνδεσης ή έργο ανάπτυξης, με έγκριση της
ΡΑΕ. Δεν προτείνονται τροποποιήσεις στο εν λόγω έργο.
β) Κατασκευή αγωγού Υψηλής πίεσης Μαυρομάτι (Βάγια)‐Λάρυμνα και του απαραίτητου Μετρητικού
Σταθμού για τη σύνδεση της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ Α.Ε. με το
ΕΣΦΑ. Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή αγωγού
προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΛΑΡΚΟ Α.Ε. στη
Λάρυμνα και Μετρητικού σταθμού για τη σύνδεση των
εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. με το ΕΣΦΑ, συνολικού
προϋπολογισμού 17,5 εκατ. €.
Ε. Έργα που απεντάσσονται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021‐2030
Επειδή, το έργο «Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή Θεσπρωτία (τμήμα ενταγμένο στο ΕΣΦΑ)», το οποίο είχε
περιληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020‐2029 ως
Προγραμματισμένο Έργο εκτός τριετούς περιόδου ανάπτυξης, απεντάσσεται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021‐2030, για λόγους μη επαρκούς ωριμότητάς του,
καθώς, παρότι προβλεπόταν επί περίπου 10 χρόνια στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή, δεν προωθήθηκε η κατασκευή του. Το έργο είχε περιληφθεί κατά
πρώτον στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2010‐2014 και παρέμεινε ενταγμένο σε όλα τα Προγράμματα Ανάπτυξης
έκτοτε. Αποτέλεσε δε μέρος του Έργου Επαύξησης Δυναμικότητας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας που εκκίνησε
με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Χρήστη τον Μάιο
του 2017, το οποίο ωστόσο δεν προχώρησε σε επόμενη
φάση. Σε περίπτωση επανεμφάνισης ενδιαφέροντος για
το έργο, ο ΔΕΣΦΑ προτίθεται να το επανεξετάσει στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού και εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου και να εισηγηθεί εκ νέου την ένταξή του στο Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
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ΣΤ. Συνολική Αξιολόγηση του Προγράμματος Ανάπτυξης
Επειδή, κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2021‐2030, ο ΔΕΣΦΑ έχει λάβει υπόψη
τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και στοιχεία της προβλεπόμενης ζήτησης φυσικού αερίου στις υφιστάμενες και τις
νέες περιοχές, καθώς και την ανάγκη για την τροφοδοσία
νέων περιοχών με φυσικό αέριο, με στόχο τη διείσδυση
του φυσικού αερίου σε όλη την ελληνική επικράτεια και
την προστασία του περιβάλλοντος βάσει των διατάξεων
του Οδικού Χάρτη, του ΕΣΕΚ και του εκπονούμενου Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών
περιοχών.
Επειδή, η ένταξη των προτεινόμενων Νέων Έργων
στην Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση εκτιμάται ότι θα
αυξήσει τη Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ κατά μέγιστο 2,88% υπό το δυσμενέστερο σενάριο της συνδυαστικής συνδρομής της περίπτωσης μη επιχορήγησης των
έργων αυτών και της συνθήκης χαμηλής ζήτησης. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο ΔΕΣΦΑ λάβει επιχορηγήσεις της τάξεως του 50% για τους δύο αγωγούς υψηλής
πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία και την Πάτρα, η επίπτωση στη Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ θα είναι
οριακή αύξηση κατά 0,53%.
Επειδή, κατά τον Διαχειριστή (σχετικό 32), το υπολογιστικό μοντέλο σχετικά με την επίπτωση στη Μέση
Χρέωση Χρήσης αποτελεί πλέον μέρος του συνολικού
επιχειρησιακού μοντέλου της εταιρίας, αναπόσπαστο
τμήμα του συνολικού οικονομικού μοντέλου του ΔΕΣΦΑ,
και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και έγκρισης.
Σχετικώς, ο ΔΕΣΦΑ οφείλει να αναπτύξει και να υποβάλει
στη ΡΑΕ εντός προθεσμίας τριών μηνών, από την έκδοση
της παρούσας, ένα απλοποιημένο μοντέλο κατάλληλα
προσαρμοσμένο για την τεκμηρίωση της ορθότητας των
στοιχείων. Ο ΔΕΣΦΑ καλείται να το υποβάλει.
Επειδή, συνολικά, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης κρίνεται
ότι πληροί τις απαιτήσεις του πλαισίου, καθώς συντείνει ‐υπό όρους οικονομικής αποδοτικότητας‐: α) στην
προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε νέες
περιοχές, προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης,
β) την υλοποίηση έργων για την ενίσχυση του Συστήματος και την αύξηση της δυναμικότητας και της ασφάλειας
εφοδιασμού, γ) την υλοποίηση έργων που είναι αναγκαία
για τη ομαλή, οικονομική και αδιάλειπτη λειτουργία του
ΕΣΦΑ και δ) την επίτευξη αυξημένου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, ιδίως στις περιοχές που τελούν σε
επίπεδο απολιγνιτοποίησης.
Επειδή, το προτεινόμενο τελικό Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030 συνάδει με το διακοινοτικό
σχέδιο ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του στοιχείου (β) της παρ. 3 του άρθρου 8 και
της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.
Επειδή, το προτεινόμενο τελικό Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030 είναι σύμφωνο με τον Οδικό
Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου (σχετικό 34) και με το
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (σχετικό 35),
αποφασίζει:
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Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 14 και 68 παρ. 2 εδάφιο (κα) του
ν. 4001/2011 αλλά και τον Πρόσθετο Όρο 2.11 της απόφασης ΡΑΕ 460/2019:
1. Την έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021‐2030, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
αναπτύχθηκαν στο σκεπτικό της.
2. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, ο ΔΕΣΦΑ υποβάλλει στη ΡΑΕ τα αποτελέσματα
της προκαταρκτικής τεχνικοοικονομικής μελέτης που
διενεργεί σχετικά με την επέκταση του Συστήματος προς
τις πόλεις των Πατρών και των Ιωαννίνων. Η εν λόγω μελέτη λαμβάνεται υπόψη από τη ΡΑΕ για την αξιολόγηση
της σκοπιμότητας ανάπτυξης του ΕΣΦΑ προς τις ανωτέρω περιοχές, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξης των
σχετικών έργων στο προσεχές Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, ο ΔΕΣΦΑ υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά
με την επίπτωση του κόστους των Μικρών Έργων που
εντάσσονται στη ΡΠΒ στη Μέση Χρέωση Χρήσης του
ΕΣΦΑ.
4. Εντός τριών (3) από τη δημοσίευση της παρούσας ο
ΔΕΣΦΑ υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά με τη συνολική επίπτωση όλων των έργων (νέων και προγραμματι-
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σμένων, των ενοτήτων Γ και Δ της παρούσας) στη Μέση
Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ, βάσει παραμετροποιημένου
μοντέλου, από το οποίο να προκύπτει η επίπτωση κάθε
έργου ξεχωριστά αλλά και η συνολική επίπτωση όλων
των έργων στη Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ.
5. Καλεί τον ΔΕΣΦΑ, όπως εφεξής συνοδεύει την
υποβολή των εισηγήσεών του επί του Προγράμματος Ανάπτυξης με τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:
α) εκτίμηση της συνολικής επίπτωσης όλων των προτεινόμενων Έργων - Νέων και Προγραμματισμένων- στη
Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ, β) οικονομικό μοντέλο,
από το οποίο να προκύπτει η επίπτωση κάθε προτεινόμενου Έργου στη Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ, και
γ) μελέτη κόστους‐οφέλους που τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα υλοποίησης των σημαντικότερων προτεινόμενων Νέων Έργων.
6. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μετά του
Παραρτήματός της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και την κοινοποίησή της στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας.
7. Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ αναρτά την παρούσα απόφαση, μετά του Παραρτήματός της, στην ιστοσελίδα του,
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, καθώς και την
κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
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ȵɇMɌȰ:ȵɽʆɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲɀɸʏɲʔʉʌɳʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ȵɇɅȰ2007Ͳ2013:ȵɽʆɿʃʊɇʏʌɲʏɻɶɿʃʊɅʄɲʀʍɿʉȰʆɲʔʉʌɳʎ
ȵɇɅȰ2014Ͳ2020:ȵʏɲɿʌɿʃʊɇʑʅʔʘʆʉɶɿɲʏʉɅʄɲʀʍɿʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȵɇɌȰ:ȵɽʆɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ȵɈȵʋ:ȵʐʌʘʋɲʁʃɼɈʌɳʋɸɺɲȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
Ⱦȿɇ:Ⱦɹʆʏʌɲȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ&ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ɃɅɇɌȰ:ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ɆȰȵ:ɆʐɽʅɿʍʏɿʃɼȰʌʖɼȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɆɅȲ:ɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻ
ɇȸȺɉȰ:ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑʃɲɿȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ
ɉɅ:ɉʗɻʄɼɅʀɸʍɻ
ɉɌȰ:ɉɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉɌʐʍɿʃʊȰɹʌɿʉ
ɌȰ:ɌʐʍɿʃʊȰɹʌɿʉ
CNG:CompressedNaturalGas
IGB:InterconnectorGreeceBulgaria
M/R:Metering/Regulating
Nm3:NormalCubicmeter
PLC:ProgrammableLogicController
SCADA:SupervisoryControlandDataAcquisition–ɇʑʍʏɻʅɲɈɻʄɸͲɸʋʉʋʏɸʀɲʎʃɲɿɈɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ
TAP:TransAdriaticPipeline
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ȾɸʔɳʄɲɿʉI.ȵɿʍɲɶʘɶɼ

Ɉʉ ʋɲʌʊʆ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɸʀʅɸʆɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʃɲɿ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 14 ʏʉʐ Ɂʊʅʉʐ 4001/2011 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ.

Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ  ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʐʋʊʗɻ ʏɻʆ
ɀɸʄɹʏɻȰʆɳʋʏʐʇɻʎȵɇɌȰʃɲɽʙʎʃɲɿ:

ɲ. ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎ ʋʌʉʍʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɺɼʏɻʍɻʎ ʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ
ɴ.ʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃʉɿʆɼʎʘʔɸʄɸʀɲʎʃɲɿʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲ
ɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑʅɸʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ,ʍʏʉʖɸʑʉʆʏɲʎʍʏɻʍʐʆɸʖɼʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʃɲɿʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻ
ʍʐʅʔʊʌɻʍɻʎʃɲɿɲʋʊʌʌɿʗɻʎʋʌʊʍɴɲʍɻʎʆɹʘʆʖʌɻʍʏʙʆ,ʃɲʏɳʏʌʊʋʉɲʇɿʊʋɿʍʏʉʃɲɿ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ
ɶ.ʏɻʍʐʆɸʖɼɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏʉʐȵ.ɇ.Ɍ.Ȱ.,ʏɻʎɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎʃɲɿʏɻʎɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ʏɻʎɸʑʌʐɽʅɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐ,ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʍʐʅʔʉʌɼʍɸʘʆ,ɲʍʏʉʖɿʙʆʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎʅɸʏʌʊʋʉɲʇɿʊʋɿʍʏʉʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɲʋʉɷʉʏɿʃʊ
ɷ.ʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʅɸʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉʃɲɿʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎʆɹʘʆɍʌɻʍʏʙʆ
ɸ. ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ, ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ɸʋʀʍɻʎ ʏɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐʘʎɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊ,ʃɲɽɲʌʊʏɸʌʉʃɲɿʋɿʉɴɿʙʍɿʅʉʃɲʑʍɿʅʉɶɿɲɽɲʄɳʍʍɿɸʎʃɲɿʉɷɿʃɹʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ
ʍʏ.ʏʉɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿʏɲʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɳɸʋɸʆɷʐʏɿʃɳʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʍʏʉɿʖɸʀʉʐ(ɴ)ʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8ʃɲɿʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ12ʏʉʐȾɲʆ.715/2009
ɺ.ʏɻʆɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲʏʘʆɹʌɶʘʆʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲʃɲɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɼʎʏʉʐʎ.


ɇʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ ʏɲ ɹʌɶɲ ɸʃɸʀʆɲ, ʋʉʐ ɻ ɹʆɲʌʇɻ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɸʆʏʊʎʏʉʐʖʌʉʆɿʃʉʑʉʌʀɺʉʆʏɲʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ(ɷɻʄ.ɶɿɲʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉ 2021Ͳ 2030), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲ ȶʌɶɲ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʎ.
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Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸɿʏɻʆʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲɹʆʏɲʇɻʎʏʘʆʆɹʘʆɹʌɶʘʆʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ɲʆɲʔɹʌɸɿ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ, ʏʉ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ, ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʃɲɿɲʆɳʃʏɻʍɻʎʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ.
ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ɹʌɶɲ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ 2021Ͳ2030,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎɶɿɲʃɳɽɸɹʌɶʉʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾʙɷɿʃɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ.

ɈʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎɷʉʅɸʀʏɲɿʘʎɸʇɼʎ:

Ȼ.ȶʌɶɲɸʆʏʊʎ3ͲɸʏʉʑʎʋɸʌɿʊɷʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
Ȱ.Ɂɹɲȶʌɶɲ
i.
ȶʌɶɲȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲɌ.Ȱ.(ɹʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)
ii.
ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ
iii.
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎȵɇɌȰʍɸʆɹɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎɼɲɶʉʌɹʎ
iv.
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȰʑʇɻʍɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑȵɇɌȰ
v.
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȶʌɶɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎ/ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ/ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎȵɇɌȰ
vi.
ȵʋʀɷʌɲʍɻʆɹʘʆɹʌɶʘʆɲʆɳʋʏʐʇɻʎʍʏɻʅɹʍɻʖʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎȵɇɌȰ
Ȳ.Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲȶʌɶɲ
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ȶʌɶɲȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲɌ.Ȱ.(ɹʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)
ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎȵɇɌȰʍɸʆɹɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎɼɲɶʉʌɹʎ
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȰʑʇɻʍɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑȵɇɌȰ
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȶʌɶɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎ/ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ/ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎȵɇɌȰ


ȻȻ.ȶʌɶɲɸʃʏʊʎ3ͲɸʏʉʑʎʋɸʌɿʊɷʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
Ȱ.Ɂɹɲȶʌɶɲ
i.
ȶʌɶɲȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲɌ.Ȱ.(ɹʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)
ii.
ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ
iii.
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
Ȳ.Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲȶʌɶɲ
i.
ii.
iii.

ȶʌɶɲȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲɌ.Ȱ.(ɹʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)
ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ


ȻȻȻ.ȶʌɶɲʋʉʐɲʋɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ2021Ͳ2030
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Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ɲɿʏɿʉʄʉɶɼʍɸɿ ʋʄɼʌʘʎ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɷɸʆ
ʍʐʅʋɸʌɿɹʄɲɴɸ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ.
ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ɲʐʏʊ, ʊʏɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ȱʌɽʌʉ 5Ȱ ʋɲʌ. 8 ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
Ɉɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ (Ȱʋʊʔɲʍɻ ɆȰȵ 539/2019), ʏɲ ȶʌɶɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʋʉʐ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ȶʌɶɲ
ɀɸʀɺʉʆʉʎɇɻʅɲʍʀɲʎɸʀʆɲɿɸʋɿʄɹʇɿʅɲɶɿɲɲʐʇɻʅɹʆɻɲʋʊɷʉʍɻʃɸʔɲʄɲʀʘʆ.

ȵʋʀʍɻʎ,ʐʋʊʅʉʌʔɼʍʐʆʉʋʏɿʃʉʑʋʀʆɲʃɲ,ʊʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʋɲʌɲʃɳʏʘ,ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸɹʌɶʉ:
 ɻʃɲʏɻɶʉʌʀɲʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʆɼʃɸɿ,(ɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉɼɁɹʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎɼɇʑʆɷɸʍɻʎ)
 ʉʏʑʋʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐ(ɲɶʘɶʊʎ,ʍʐʅʋɿɸʍʏɼʎ,ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎ,ɉɌȰʃɲɿɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ɉɌȰ, ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ CNG, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ʍʐʍʃɸʐʙʆ, ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ/ɸʋʀɴʄɸʗɻʎ/ ɸʄɹɶʖʉʐ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʊʋʘʎ ɹʌɶɲ ɸʆʉʋʉʀɻʍɻʎ/ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ɷʌʊʅʉʐʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ, ʃʏʀʌɿɲ, ɶʌɲʔɸʀɲ,
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ,ʃʏʄ)
 ʏʉɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉʊʔɸʄʉʎ(ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ92,ʋɲʌ.2ʏʉʐȾʙɷɿʃɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ)
 ɻʔɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ:
- ʔɳʍɻ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʎ ʅɸʄɹʏɻʎ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɲɶʉʌɳʎ, ɷɿɲʍʏɲʍɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋʉʐ ɽɲ ɸʋɿʏʌɹʗɸɿ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐɶɿɲɹɶʃʌɿʍɻɲʋʊʏɻɆȰȵ
- ʔɳʍɻ ʘʌʀʅɲʆʍɻʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʅɸʄɹʏɻ ɴɲʍɿʃʉʑ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ, ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ,ɼʏʉɿʊʄɸʎʏɿʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎɲʋʊʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻɲʋʊʏɻɆȰȵʅɹʖʌɿʏɻʆɈɸʄɿʃɼ
ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʉʌɿʍʅʊʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ
- ʔɳʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏʉʆʄɸʋʏʉʅɸʌɼʍʖɸɷɿɲʍʅʊ,ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʐʄɿʃʙʆ
ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɹʌɶʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿʏɿʎɷʉʃɿʅɹʎɲʐʏʉʑʋʉʐɹʋʉʆʏɲɿʏɻʎʅɻʖɲʆɿʃɼʎ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ,ɼʏʉɿʊʄɸʎʏɿʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎɲʋʊʏɻʆɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʅɹʖʌɿʏɻʆ
ɹʆʏɲʇɻʏʉʐɹʌɶʉʐʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ
 ʉɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎʉʌʊʍɻʅʉʏʉʐɹʌɶʉʐ:
- ɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎɹʌɶʉʐ,ʋʉʐɸʀʆɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎʋʌʙʏɻʎɹʆʏɲʇɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐ
ʍɸʍʖɹɷɿʉɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎɼȾɲʏɳʄʉɶʉɀɿʃʌʙʆȶʌɶʘʆ
- ɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎɈɸʄɿʃɼʎȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼʎȰʋʊʔɲʍɻʎ,ʊʋʘʎʉʊʌʉʎɲʐʏʊʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆ
ȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ,ɼʏʉɿ«ɻɲʋʊʔɲʍɻɹɶʃʌɿʍɻʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐɲʋʊʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʖʘʌʀʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ, ɸʅʋʉʌɿʃɹʎ ɼ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɹʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ. ȸ Ɉɸʄɿʃɼ
ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɹʋɸʏɲɿɲ)ʏɻʎɹɶʃʌɿʍɻʎʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɼ ʏɻʎ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ Ⱦɲʏɲʄʊɶʉʐ ɀɿʃʌʙʆ ȶʌɶʘʆ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ, ɴ) ʏɻʎ
ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɇʐʅʔʘʆʀɲʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɶɿɲ ʏɲ ȶʌɶɲ ɇʑʆɷɸʍɻʎ, ɶ) ʏʘʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʏʐʖʊʆ
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɷ) ʏɻʎ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ ɲʐʏʉʑ. ɇʐʅɴɳʍɸɿʎ
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎʐʄɿʃʙʆʃɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʅɸʏɳʏɻʄɼʗɻ
ʏɻʎɈɸʄɿʃɼʎȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼʎȰʋʊʔɲʍɻʎ»(ɳʌɽʌʉ1ʋɲʌ.66ʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ).
- ɻ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȶʆɲʌʇɻʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʊʋʘʎ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ,ɻʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎ(ɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼʎɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ)
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʅɸʏɳʏɻʅɻʖɲʆɿʃɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ
- ɻ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȶʆʏɲʇɻʎ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ, ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɹʆɲʌʇɻʎʃɲʆʉʆɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ(ɼɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɸʅʋʉʌɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ).ȸɹʆʏɲʇɻʍʏʉ
ʍʑʍʏɻʅɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸʏɳʏɻʆɹʃɷʉʍɻʏɻʎɳɷɸɿɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ.
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ʉ ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ɲʐʏʉʑ ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʋɲɶʀʘʆ ȵɇɌȰ. ɏʎ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ
ʃʊʍʏʉʎɶɿɲʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ(MaintenanceCapex)ʆʉɸʀʏɲɿʃɳɽɸ
ʋʌʉʍɽɼʃɻ ɼ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏɲ ʋɳɶɿɲ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏɳ ʆɲ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆɲʌʖɿʃɼʏʉʐʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼɿʃɲʆʊʏɻʏɲɶɿɲʊʍʉʏʉɷʐʆɲʏʊʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ.
ɶɿɲʏɲʆɹɲɹʌɶɲ,ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʃɲɿɻɸʋʀɷʌɲʍɻʏʉʐʎʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ
ʊʋʘʎɲʐʏɼʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎȲɲʍɿʃʙʆȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆȵɇɌȰ
ɶɿɲʃɳɽɸɹʌɶʉɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʉʍʖɸɷɿɲɺʊʅɸʆʉʎʏʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʏʉʐʃɲɽʙʎʃɲɿʉ
ʏʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʃɸʔɲʄɲʀʘʆɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɲʆ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɻʔɽɸʀ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɍʌɼʍʏɻ ɶɿɲ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ʉʌɿʍʅɹʆɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎɶɿɲʉʌɿʍʅɹʆɻʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɲʆʏʉɹʌɶʉɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ
ʍʖɸʏɿʃʊ ʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʐʏɼ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʏɲ
ȶʌɶɲɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲɻɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:(i)ɹʖɸɿɼɷɻʄɻʔɽɸʀ,ɼ(ii)ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ
ʋɿɽɲʆʊ ʆɲ ʄɻʔɽɸʀ  ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ɸʏʙʆ ɲʋʊ ʏɻʎ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼʍɸʘʎ ʏʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ (ɷɻʄ. ʅɹʖʌɿ ʏʉʆ Ȼʉʑʄɿʉ
2023).ȳɿɲʏɲɹʌɶɲʋʉʐɷɸʆɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏɼʆ,ɷɸʆɷʀʆɸʏɲɿʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɼʎʏʉʐʎ


ɇʑʆʉʗɻɹʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ



Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ



ɈʌɹʖʘʆɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ



ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ



ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ



ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ



ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ



Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ



Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ



Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ



ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ



ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ
(ɶɿɲʏɲ«ʆɹɲ»ɹʌɶɲ)



16897
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ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆ3ɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
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ɀɸʏɳʏɻʍʑʆʉʗɻʃɳɽɸɹʌɶʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʍʑʆʏʉʅɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼɲʐʏʉʑʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɲʆɲɶʃɲʀɲ
ʍʖɸʏɿʃɼʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ.


ɇʐʅɴɲʏʊʏɻʏɳ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ ʅɸ ʏʉ ȴɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ(TYNDP)ʃɲɿʏɲɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɳȵʋɸʆɷʐʏɿʃɳɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ(GRIP)

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ 715/2009/ȵȾ, ʉɿ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɌȰ
ʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿʍɸʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊɸʋʀʋɸɷʉʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ȱɸʌʀʉʐ (European Network of Transmission System
OperatorsforGas,ENTSOͲG).ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ʃɲʄʉʑʆʏɲɿʆɲɷɻʅʉʍɿɸʑʉʐʆʅɻɷɸʍʅɸʐʏɿʃʊɷɸʃɲɸʏɹʎ
ʃʉɿʆʉʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɿʃʏʑʘʆ(«ɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊʍʖɹɷɿʉɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɿʃʏʑʘʆ»Ͳ“Ten
YearsNetworkDevelopmentPlan–TYNDP”)ʃɲɽʙʎʃɲɿʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
(“Gas Regional Investment Plan – GRIP”). ɇʃʉʋʊʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷʑʉ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ʆɲ
ɸʆɻʅɸʌʙʍʉʐʆ ʏʉʐʎ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐʎ ɶɿɲ ʏɲ ʆɹɲ ɹʌɶɲ ʋʉʐ ɽɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʃɲɿ ɽɲ
ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍʉʐʆʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎɸʐʃɲɿʌʀɸʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎɲɸʌʀʉʐʍɸʃɳɽɸʖʙʌɲ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʉ ȴȵɇɌȰ ɹʄɲɴɸ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐ ʏʉ ɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ(TYNDP)2020ʍɸʔɳʍɻʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎʊʍʉʃɲɿʏʉʋʄɹʉʆʋʌʊʍʔɲʏʉʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ
ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲ2019(GRIP2018Ͳ2027).
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ȾɸʔɳʄɿʉIȻ.ȶʌɶɲɸʆʏʊʎ3ͲɸʏʉʑʎɅɸʌɿʊɷʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎ


Ȱ.Ɂɹɲȶʌɶɲ


Ȱ1. ȶʌɶɲ ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ɳʄʄɲ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ Ɍ.Ȱ. (ɹʌɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʆɹɲɹʌɶɲɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ.


Ȱ2.ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ
ɀɸʏɲʔɹʌɸʏɲɿɸɷʙʏʉɹʌɶʉȰ1.1ʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȻȻȻ.



Ȱ3.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎȵɇɌȰʍɸʆɹɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎɼɲɶʉʌɹʎ


1. Ȱɶʘɶʊʎɉ.Ʌ.ʋʌʉʎʏɻȴʐʏɿʃɼɀɲʃɸɷʉʆʀɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ&Mʍʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

110ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍɸ ʆɹɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋɿɽɲʆɼʎ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎʆɹʘʆɍʌɻʍʏʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɁʉɸͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȰʐɶͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɇɸʋͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼɍʌɹʘʍɻ
ɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ ɼ ɷɳʆɸɿʉ,
ʋɿɽɲʆɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
(Ɉɲʅɸʀʉ
Ȱʆɳʃɲʅʗɻʎ)
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ(ɸʃʏʊʎʏɻʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ)
ɍʘʌʀʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ:0Ͳ0,58%%
ɀɸ50%ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ:0Ͳ[Ͳ0,57]%

16899
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16900

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Τεύχος B’ 1392/08.04.2021

Ɂɲɿ


Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍɸʍʐʆɹʖɸɿɲʏɻʎʍʏɼʌɿʇɻʎʏɻʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎɲʋʉʄɿɶʆɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏɻʎʖʙʌɲʎ
ʊʋʘʎɲʆɲʃʉɿʆʙɽɻʃɸɲʋʊʏʉȵʄʄɻʆɿʃʊȾʌɳʏʉʎʃɲɿɲʔʉʌɳʍʏɻʆɸʋɹʃʏɲʍɻʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐʅɹʍʘʆɹʉʐʃʄɳɷʉʐɲɶʘɶʉʑʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȴʐʏɿʃɼʎɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ.ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ ʉ ʆɹʉʎ ɲɶʘɶʊʎ ɽɲ ʇɸʃɿʆɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ
ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐʍʏɲɈʌʀʃɲʄɲȸʅɲɽʀɲʎʃɲɿɽɲɹʖɸɿʅɼʃʉʎ122ʖʄʅ,ʏɲʉʋʉʀɲɲʔʉʌʉʑʆɲɶʘɶʊ94ʖʄʅ
ʅɸɷɿɳʅɸʏʌʉ30’’ʃɲɿʋɸʌʀʋʉʐ28ʖʄʅʅɸɷɿɳʅɸʏʌʉ14’’.
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɀɸʏʌɻʏɿʃʊ ʍʏɲɽʅʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʏɻʄɸɽɹʌʅɲʆʍɻʎʏʘʆʋʊʄɸʘʆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɴɲʆʉʍʏɳʍɿɲɶɿɲʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʄʉɿʋʙʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ. ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʍɸ 50.000 Nm3/h.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏʉʐʎ ɀ/Ɇ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʏʉʐ ȱʍʋʌʉʐʎ ʃɲɿ Ʌɸʌɷʀʃʃɲ
(ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲɹʌɶɲʍɸʍɻʅɸʀɲɸʇʊɷʉʐʏʉʐɈȰɆɹʘʎʊʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀʉɲɶʘɶʊʎ),ɹʆɲ
ʃʄɳɷʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʏɻʎ Ȳɹʌʉɿɲʎ/Ɂɳʉʐʍɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ
ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸɿʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ.
ȶʆɲʋʌʊʍɽɸʏʉʊʔɸʄʉʎɲʐʏʉʑʏʉʐɲɶʘɶʉʑɸʀʆɲɿɻʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐȵɇɌȰʅɸʅʀɲʋɸʌɿʉʖɼʊʋʉʐɻ
ʍʖɸɷɿɳɺɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʐɷʌʉɶʊʆʉʐ (ɹʌɶʉ White Dragon), ʃɲɿ ʃɲʏ’ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ɽɲ ɸʃʃɿʆɼʍɸɿ
ɷʌɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʍʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʐɷʌʉɶʊʆʉʐ (ɲʌʖɿʃɳ ʘʎ ʅɸʀɶʅɲ ʅɸ
ʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ).
ȸɲɶʉʌɳʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɷɸʆɹʖɸɿɲʃʊʅɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀʋʄɼʌʘʎ.ɇʏʉʃɲʄʑʏɸʌʉ(ɲʄʄɳʌɸɲʄɿʍʏɿʃʊ)
ʍɸʆɳʌɿʉɷɸʆɽɲʐʋɳʌʇɸɿɸʋʀʋʏʘʍɻʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻʏʉʐȵɇɌȰ.ɇʏʉʖɲʅɻʄʊʏɸʌʉʍɸʆɳʌɿʉ,ɻ
ɸʋʀʋʏʘʍɻ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɲʑʇɻʍɻ ʃɲʏɳ 0,58%. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆ ɻ ɸʋʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ
ɸʀʆɲɿɲʌʆɻʏɿʃɼ.



2. ȰɶʘɶʊʎɉʗɻʄɼʎɅʀɸʍɻʎʋʌʉʎɅɳʏʌɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉɹʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ&ɀ/Ɇɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

85,0ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍɸ ʆɹɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋɿɽɲʆɼʎ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎʆɹʘʆɍʌɻʍʏʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȻɲʆͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɲʌͲ26
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʆͲ26

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼɍʌɹʘʍɻ
ɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ ɼ ɷɳʆɸɿʉ,
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ (ʐʋʊɽɸʍɻ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
50%)
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ(ɸʃʏʊʎʏɻʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ)
ɍʘʌʀʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ:1,63%
ɀɸ50%ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ:1,10%

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏʉ ȵɇɌȰ ʏɻʎ ʋʊʄɻʎ ʏɻʎ Ʌɳʏʌɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ
Ʌɸʌɿʉʖɼʎ(ȲȻ.Ʌȵ)Ʌɲʏʌʙʆ,ʅɸɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʅɸʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɸʃʏɳʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʃɲɿ
ɸʋɿʋʄɹʉʆʋʊʄɸʘʆʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎȴʐʏɿʃɼʎȵʄʄɳɷɲʎ(Ʌʑʌɶʉʎ,Ȱɶʌʀʆɿʉ).
Ȳɳʍɸɿʏɻʎʋʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼʎʖɳʌɲʇɻʎʏʉɹʌɶʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɲɶʘɶʊʐʗɻʄɼʎʋʀɸʍɻʎ,ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ
16’’ʃɲɿʅɼʃʉʐʎ140ʖʄʅʋɸʌʀʋʉʐ,ʉʉʋʉʀʉʎɽɲʇɸʃɿʆɳɲʋʊʃɲʏɳʄʄɻʄʉʍɻʅɸʀʉɸʋʀʏʉʐɲɶʘɶʉʑ
ʐʗɻʄɼʎ ʋʀɸʍɻʎ ʋʌʉʎ ɀɸɶɲʄʊʋʉʄɻ. Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʋʀʍɻʎ ɷʑʉ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎ.
ȰʀʏɻʅɲɶɿɲɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɽɲʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȵɇɅȰ2021Ͳ2027.Ɉʉ
ɹʌɶʉɽɲʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀʅɸʏɳʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ.
ɃȴȵɇɌȰɽɲʍʐʆɸʌɶɲʍʏɸʀʅɸʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȴɿɲʆʉʅɼʎʋʉʐɽɲɲʆɲʄɳɴɸɿʃɲɿʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐɷɿɲʆʉʅɼʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ.


3. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎȾʉʌʀʆɽʉʐ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȻʉʐʆͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɃʃʏͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʅɸʄɹʏɻ
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Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ
ʍʏɻ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼɍʌɹʘʍɻ
ɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

0,02%

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

ɆɅȲ

ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ


Ɉʉɹʌɶʉʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑȵɿʍʊɷʉʐʋʊʄɸʘʎ
ʍʏɻʆ ɸʐʌʑʏɸʌɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ Ⱦʉʌʀʆɽʉʐ, ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʃʏɿʌɿɲʃʙʆ
ʐʋʉɷʉʅʙʆ (Ⱦʏɼʌɿʉ ȵʄɹɶʖʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ɀ/Ɇ), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ
ʌɸʐʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ, ʅɸ ʏɿʎ ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑ ʍʏɸɶɳʍʏʌʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ (Skid
Shelter)ʃɲɿʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊɲɶʘɶʊ.
ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ɹʋɸɿʏɲ ɲʋʊ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʅɸ ʏʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȴɿʃʏʑʉʐ
ȴɿɲʆʉʅɼʎʋʉʐɽɲɲʆɲʄɳɴɸɿʃɲɿʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐɷɿɲʆʉʅɼʎʍʏɻʆȾʊʌɿʆɽʉ.


4. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɶɿɲʏɿʎʋʊʄɸɿʎȱʌɶʉʎ/Ɂɲʑʋʄɿʉ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ



Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȻʉʐʆͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɃʃʏͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ
ʍʏɻ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼɍʌɹʘʍɻ
ɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

0,03%

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

ɆɅȲ

ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
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Ɉʉ ɹʌɶʉ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ȵɿʍʊɷʉʐ
ʋʊʄɸʘʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʃʏɿʌɿɲʃʙʆ ʐʋʉɷʉʅʙʆ (Ⱦʏɼʌɿʉ ȵʄɹɶʖʉʐ
ɇʏɲɽʅʉʑ ɀ/Ɇ), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ,ʅɸʏɿʎɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑʍʏɸɶɳʍʏʌʉʐɶɿɲ
ʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ(SkidShelter)ʃɲɿʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʅɸ
ʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊɲɶʘɶʊ.
ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ɹʋɸɿʏɲ ɲʋʊ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʅɸ ʏʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȴɿʃʏʑʉʐ
ȴɿɲʆʉʅɼʎʋʉʐɽɲɲʆɲʄɳɴɸɿʃɲɿʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐɷɿɲʆʉʅɼʎʍʏɿʎʋʊʄɸɿʎʏʉʐȱʌɶʉʐʎ
ʃɲɿʏʉʐɁɲʐʋʄʀʉʐ.


5. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɈʌʀʋʉʄɻʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉɹʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȻʉʐʆͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɃʃʏͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ
ʍʏɻ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃɼɍʌɹʘʍɻ
ɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

0,01%

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

ɆɅȲ

ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ȵɿʍʊɷʉʐ
ʋʊʄɸʘʎ ʍʏɻʆ ɸʐʌʑʏɸʌɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ Ɉʌʀʋʉʄɻʎ, ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ
ʃʏɿʌɿɲʃʙʆ ʐʋʉɷʉʅʙʆ (Ⱦʏɼʌɿʉ ȵʄɹɶʖʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ɀ/Ɇ), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/
Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆʌɸʐʅɳʏʘʆʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ,ʅɸʏɿʎɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑ ʍʏɸɶɳʍʏʌʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ(SkidShelter)ʃɲɿʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊɲɶʘɶʊ.
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ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ɹʋɸɿʏɲ ɲʋʊ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʅɸ ʏʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȴɿʃʏʑʉʐ
ȴɿɲʆʉʅɼʎʋʉʐɽɲɲʆɲʄɳɴɸɿʃɲɿʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐɷɿɲʆʉʅɼʎʍʏɻʆʋʊʄɻʏɻʎɈʌʀʋʉʄɻʎ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʍʏʉ ɷʀʃʏʐʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʉɿ
ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɶɿɲ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ, ɽɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʌʉʍʘʌɿʆʉʑ ɀ/Ɇ
ʍʏɲɽʅʉʑʍʏɻʆʀɷɿɲʏʉʋʉɽɸʍʀɲʅɸɲʐʏɼʏʉʐʅʊʆɿʅʉʐʍʏɲɽʅʉʑ.


Ȱ4.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȰʑʇɻʍɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑȵɇɌȰ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʆɹɲɹʌɶɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎɶɿɲʏɻʆɲʑʇɻʍɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
ɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑʏʉʐȵɇɌȰ.


Ȱ5.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȶʌɶɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎ/ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ/ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎȵɇɌȰ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʆɹɲɹʌɶɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎʋʉʐɽɲʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆɴɸʄʏʀʘʍɻ,ʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ
ʃɲɿʏɻʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐȵɇɌȰ.


Ȱ6.ȵʋʀɷʌɲʍɻȶʌɶʘʆȰʆɳʋʏʐʇɻʎʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

ȵʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɹʌɶʘʆ ɽɲ ɲʐʇɼʍɸɿ ʏɻ ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ
ȵɇɌȰ ʃɲʏɳ 2,88% ʖʘʌʀʎ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɽɸʘʌʙʆʏɲʎ ʍɸʆɳʌɿʉ
ʖɲʅɻʄɼʎɲɶʉʌɳʎɶɿɲʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȴʐʏɿʃɼʎɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ.Ⱥɸʘʌʙʆʏɲʎɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ50%,
ɶɿɲ ʏɲ ɷʑʉ ɹʌɶɲ ɲɶʘɶʙʆ ʐʗɻʄɼʎ ʋʀɸʍɻʎ, ɻ ɸʋʀʋʏʘʍɻ ʍʏɻ ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
0,53%. ɏʍʏʊʍʉ, ʏɲ ʉʔɹʄɻ ʋʉʐ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ɹʌɶɲ ɸʀʆɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʃɲɿ
ɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ, ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ɺʘɼʎ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆ.


Ȳ.Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲȶʌɶɲ


Ȳ1. ȶʌɶɲ ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ɳʄʄɲ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ Ɍ.Ȱ. (ɹʌɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)


1. ɇʏɲɽʅʊʎɀ/ɆʍʏɻʆɁ.ɀɸʍɻʅɴʌʀɲɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐȵɇɀɌȰʅɸʏʉʆTAP–
ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]
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2. ȰɶʘɶʊʎɁɹɲʎɀɸʍɻʅɴʌʀɲ–ȵʐɺʙʆʘʆ/ȳɸʐɶɸʄɼʃɲɿɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ&ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

51,4ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ɲɶʉʌɳʎ
ɁȰ ȵʐʌʙʋɻʎ, ɲʑʇɻʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ
ȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɁʉɸͲ214

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɲɿͲ24

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʆͲ24

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

ȴɳʆɸɿʉȵɈȵʋ5,ʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼ
ɳʄʄʉɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɲʋʉʍʃʉʋɸʀʍʏɻɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐȵʄʄɳɷɲʎʃɲɿȲʊʌɸɿɲʎ
ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋɻɶʙʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏɻʆ
Ȳʊʌɸɿɲɀɲʃɸɷʉʆʀɲʃɲɽʙʎʍɼʅɸʌɲɻʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʏɻʎɸʆʄʊɶʘɲɶʉʌɳʎɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ
ɲʋʊʏʉʆȴɿɲɴɲʄʃɲʆɿʃʊɲɶʘɶʊ.
ȳɿɲʏʉɹʌɶʉɹʖɸɿʐʋʉɶʌɲʔɸʀɀʆɻʅʊʆɿʉɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ(MemorandumofUnderstanding,MoU)
ɲʆɳʅɸʍɲʍʏʉʆȴȵɇɌȰʃɲɿʏɻʆɁERʏʉʆɃʃʏʙɴʌɿʉ2016.
ȸʋʌʊʍɴɲʍɻʍʏʉȵɇɌȰʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʍʏʉʆʏɸʌʅɲʏɿʃʊʍʏɲɽʅʊʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎʃɲɿʍʏʉɲɹʌɿʉ
ʅɹʍʘ ɈȰɆ ɽɲ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿ ʏʉʆ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊ, ʉɷɻɶʙʆʏɲʎ ɹʏʍɿ ʍɸ ɷʐʆɻʏɿʃɳ ʋɿʉ ʖɲʅɻʄɹʎ ʏɿʅɹʎ
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏɻ ɶɸʀʏʉʆɲ ʖʙʌɲ. Ɉɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʏʉ ɹʌɶʉ ɲʐʏʊ ʋʌʉʘɽɸʀ ʏɻʆ
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎɲɶʉʌɳʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʃɲɿʏɻʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ
ɍʌɻʍʏʙʆʍʐʅɴɳʄʄʉʆʏɲʎʍʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐɸʄʄɻʆɿʃʉʑʃʊʅɴʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ.ȵʋʀʍɻʎ,ɽɲ
ʍʐʅɴɳʄɸɿʍʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏʉʐɴɲɽʅʉʑʖʌɼʍɻʎʏʘʆɸʄʄɻʆɿʃʙʆʐʋʉɷʉʅʙʆʊʋʘʎʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎ,
ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʅɸʀʘʍɻʏʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɲ.



4

Ⱥɲʄɻʔɽɸʀʊʏɲʆʐʋɳʌʇɸɿɲʆɳʄɻʗɻʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎɷɹʍʅɸʐʍɻʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ.
5
ȶʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɲʀʏɻʍɻɶɿɲʏʉ50%ʏʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐɹʌɶʉʐ.
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Ɉʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉɹʌɶʉɸʆʏʊʎʏɻʎɸʄʄɻʆɿʃɼʎɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼ:

ͲȰɶʘɶʉʑʅɼʃʉʐʎ54kmʃɲɿɷɿɲʅɹʏʌʉʐ30in,ʅɸʋʀɸʍɻʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ80bargʃɲɿʅɹɶɿʍʏɻ
ʋʀɸʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ66.4bargʉʋʉʀʉʎʇɸʃɿʆɳɲʋʊʏɻʆɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ(ɇɻʅɸʀʉʍʑʆɷɸʍɻʎ
ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʉʐ ɇʐʅʋɿɸʍʏɼ Ɂ. ɀɸʍɻʅɴʌʀɲʎ) ɹʘʎ ʏʉ  ɀɸɽʉʌɿɲʃʊ ɇʏɲɽʅʊ UͲ7550 ʋʉʐ
ɲʆɼʃɸɿʍʏɲȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳɄʌɿɲʏɻʎȾʉɿʆʊʏɻʏɲʎȵʐɺʙʆʘʆ,ɲʆɲʏʉʄɿʃɳɲʋʊʏʉʆʋʉʏɲʅʊȰʇɿʊ.
Ͳɇʐʆʉʌɿɲʃʊ ɀɸʏʌɻʏɿʃʊ ɇʐʆʉʌɿɲʃʊ ɇʏɲɽʅʊ (ɀɇɇ) ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
(ɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ430.000Nm3/h)
ͲɇʏɲɽʅʊʎɂɸʍʏʌʉʋɲɶʀɷʘʆͲɲʋʉʍʏʉʄɼʎ(LauncherScraperStations)ʍʏɻʆɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʅɸ
ʏʉʆȵɇɀɌȰʍʏɻʆɁɸɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ
Ͳ ɇʏɲɽʅʊʎ ɂɸʍʏʌʉʋɲɶʀɷʘʆͲɲʋʉʍʏʉʄɼʎ (Launcher Scraper Station) ʃɲɿ ʐʋʉɷʉʖɼʎ
(ReceiverScraperStation)ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɀɇɇ.
Ɉʉɹʌɶʉɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿʍʏɻʔɳʍɻʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎʏʉʐɴɲʍɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ,ɸʆʙɹʖʉʐʆɼɷɻɸɶʃʌɿɽɸʀ
ʉɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀʊʌʉɿ.
Picture1ͲɄɷɸʐʍɻɲɶʘɶʉʑɲʋʊʏɻɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲɹʘʎʏɲʍʑʆʉʌɲʅɸȲʊʌɸɿɲɀɲʃɸɷʉʆʀɲ



Ɉʉɹʌɶʉɽɲʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀʅɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐmarkettestʃɲɿʏɻʆʐʋʉɶʌɲʔɼʍʐʅʔʘʆʀɲʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʅɸʏɻʆɁER,ɻʉʋʉʀɲɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲʍʏɳɷɿɲʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɲʃʉʄʉʐɽɻɽʉʑʆ
ʃɲɿɲʋʊʏɿʎɷʑʉʋʄɸʐʌɹʎɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʃɲɿɽɲɲʆɲʄʑɸɿʏɿʎʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ
ʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿɸʐɽʐʆʙʆʃɳɽɸʋʄɸʐʌɳʎ.


3. ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐɲɶʘɶʉʑIGBʅɸʏʉȵɇɀɌȰʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȳɲʆʉʍʏɳʍɿɲ
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Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

0,35ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʅɸʍʑʍʏɻʅɲʔ.ɲ.

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɳɿʉʎͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʄͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘʐʋʉͲɹʌɶɲ:
(ɲ) ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɲɶʘɶʉʑ 36”, ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʍʐʆɷɹʍɸɿ (ʍʏʉ
ʅɹʄʄʉʆ)ʏʉȵɇɀɌȰʅɸʏʉʆɲɶʘɶʊIGI(ɷɿɳʏɲʇɻɲʆɲʅʉʆɼʎʍʏʉʆɲɶʘɶʊ36’’ʅɸɴɳʆɲ),
(ɴ) ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐ 28” ʅɸ ʋɲʌɲʃɲʅʋʏɼʌɿɲ ɷɿɳʏɲʇɻ 4” (ɷɿɳʏɲʇɻ
bypass)ɶɿɲʏɻʆʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉʆɲɶʘɶʊIGB,.


4. ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉFSRUȰʄɸʇɲʆɷʌʉʑʋʉʄɻʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ

6

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ&Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

13ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʋɻɶʙʆ ʋʌʉʅɼɽɸɽɲʎ
ɁȰȵʐʌʙʋɻʎ/Ȱʍʔɳʄɸɿɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ186

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɇɸʋͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇɸʋͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɇɸʋͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ


Hȶʆɲʌʇɻȶʌɶʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆɲʀʏɻʍɻȴɹʍʅɸʐʍɻʎɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ

16907

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16908

Τεύχος B’ 1392/08.04.2021

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ/Ʌʌʊʍɽɸʏʉ
ɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

Ɉɹʄʉʎ


Ɉʉ ȶʌɶʉ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʆʉʎ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲʄɲɴɼ,ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʌʉɼʎʃɲɿʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎʏʘʆʅɸʏɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆɲʋʊʏʉʍɻʅɸʀʉ
ɸɿʍʊɷʉʐ,ʃɲʏɳʆʏɿʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑʇɸʍʏʌʉʋɲɶʀɷʘʆʏʉʐȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.
Ƀʆɹʉʎʍʏɲɽʅʊʎɀ/ɆȰʅʔɿʏʌʀʏɻʎɽɲɹʖɸɿɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ,865.000Nm3/h,ʋʀɸʍɻʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
90barg, ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʘʆ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ ɸʇʊɷʉʐ E.S.D. (ʅɸ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʋɲʌɳʃɲʅʗɻʎ) ʃɲɿ ʃɸʆʏʌɿʃɼ ɷɿɳʏɲʇɻ ʋɲʌɳʃɲʅʗɻʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ɀ/Ɇ ʏʉʐ 50% ʏɻʎ ʏɸʄɿʃɼʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ.
ȸʍʑʆɷɸʍɻɽɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʅɸʏɻʆʅɹɽʉɷʉʏʉʐHOTTAPPING,ʃɲʏɳʆʏɿʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑɀ/Ɇ
Ȱʅʔɿʏʌʀʏɻʎ.



Ȳ2.ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ


1. ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀɇʏɲɽʅʉʑʍʏʉɇȰȿɌȰȱʆʘȿɿʉʍʀʘʆ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

0,68ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ʌʌʊʍɴɲʍɻʆɹʘʆɍʌɻʍʏʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɳɿͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʆͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ɂɲɿ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ
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Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ Ɉɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ Ȳɲʍɿʃʙʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐȵɇɌȰʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʍʖɸʏɿʃʊɲʀʏɻʅɲʃɲɿʍʐʅʔʘʆʀɲʅɸʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ«ȴȵɅȰ
ȵʅʋʉʌʀɲʎȰȵ.».ȸɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ5.000Nm3/h.



2. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎADGIII

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲ117

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɀɲʌͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ɂɲɿ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐʆɹʉʐɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑADGIII(UͲ2840)
ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ȴɿʍʏʊʅʉʐ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʇɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ
ʋʌʉʍʘʌɿʆʉʑʍʏɲɽʅʉʑADGIII(TM1/TM5),ʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʃʏɿʌɿɲʃʙʆʐʋʉɷʉʅʙʆ(Ⱦʏɼʌɿʉ
ȵʄɹɶʖʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ɀ/Ɇ – M/R Station Building), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʘʆ ɀ/ Ɇ ɇʏɲɽʅʉʑ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ23.500Nm3/h,ʅɸʏɿʎɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ɴɲʆʙʆ (gas actuation systems), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑ ʍʏɸɶɳʍʏʌʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ (Skid Shelter) ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ
ʃɸʆʏʌɿʃɳ ɴɲʆʉʍʏɳʍɿɲ ESD (Emergency Shut Down) ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʏʉʐ ʏɸʄɿʃʉʑ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼ.


7

ȸɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎɹʌɶʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɶʌɲʔɼʎʏɻʎɇʐʅʔʘʆʀɲʎɇʑʆɷɸʍɻʎ.
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3. ɇʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉɇʏɲɽʅʊCNGʏɻʎȴȵɅȰȵʅʋʉʌʀɲʎȰ.ȵ.ʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼ

ɇʑʆʉʗɻɹʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,3ɸʃɲʏ€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ɀɲʌͲ188

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɀɲʌͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɀɲʌͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿɲʃʊʅɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏʉʆ
ʍʏɲɽʅʊʍʐʅʋɿɸʍʅɹʆʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʏɻʎȴȵɅȰȵʅʋʉʌʀɲʎȰ.ȵ.ʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼ.
ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɇʐʅʔʘʆʀɲʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʏʉʆ
ɲɿʏʉʑʆʏɲɍʌɼʍʏɻ.


4. ɇʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉɇʏɲɽʅʊCNGʏɻʎȴȵɅȰȵʅʋʉʌʀɲʎȰ.ȵ.ʍʏɻʆɈʌʀʋʉʄɻ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,35ɸʃɲʏ€


8

ȸɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎɹʌɶʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎȴɹʍʅɸʐʍɻ
ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ.
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ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ɀɲʌͲ189

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɀɲʌͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɀɲʌͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿɲʃʊʅɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

16911


Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏʉʆ
ʍʏɲɽʅʊʍʐʅʋɿɸʍʅɹʆʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʏɻʎȴȵɅȰȵʅʋʉʌʀɲʎȰȵʍʏɻʆɈʌʀʋʉʄɻ.
ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɇʐʅʔʘʆʀɲʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʏʉʆ
ɲɿʏʉʑʆʏɲɍʌɼʍʏɻ.


5. ɇʑʆɷɸʍɻȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎKAVALAOilʅɸȵɇɀɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ/ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

3,4ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ɁʉɸͲ1810

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɀɳɿʉʎͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ


9

ȸ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ɹʌɶʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ȴɹʍʅɸʐʍɻ
ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ.
10
ȸɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎɹʌɶʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎȴɹʍʅɸʐʍɻ
ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ.
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Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿɲʃʊʅɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

Τεύχος B’ 1392/08.04.2021


ɈʉʋɲʌʊʆɹʌɶʉɹʖɸɿʍʃʉʋʊʆɲʏʌʉʔʉɷʉʏɼʍɸɿʏɻʆɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲKAVALAOIL.ȳɿɲʏʉʆʍʃʉʋʊɲʐʏʊ
ɽɲʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀɲɶʘɶʊʎʐʗɻʄɼʎʋʀɸʍɻʎ6’’,ʅɼʃʉʐʎ2kmʋɸʌʀʋʉʐ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ (ɴɲʆʉʍʏɳʍɿʉ, ʍʏɲɽʅʊʎ ʇɸʍʏʌʉʋɲɶʀɷʘʆ, hot tapping) ʃɲɿ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʏɻʎKavalaOilʅɸʏʉȵɇɀɌȰ.Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɲɶʉʌɳ
ɶɻʎɶɿɲʏʉɴɲʆʉʍʏɳʍɿʉʃɲɿʏʉʍʏɲɽʅʊʇɸʍʏʌʉʋɲɶʀɷʘʆ.
ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɇʐʅʔʘʆʀɲʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʏʉʆ
ɲɿʏʉʑʆʏɲɍʌɼʍʏɻ.


6. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏʉʆȱɶɿʉɁɿʃʊʄɲʉȲʉɿʘʏʀɲʎ(ADGIV)

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,87ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲ1811

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɲʌͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȰʋʌͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ɂɲɿ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ
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ȸɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎɹʌɶʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎȴɹʍʅɸʐʍɻ
ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ.
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Ɉʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ
ʏɻʎɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ«Ȱʄʉʐʅʀʆɿʉʆʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ»,ʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʍʏɿʎ
ʆɹɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ«ȸʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɇʐʆɷʐɲʍʅɹʆʉʐȾʑʃʄʉʐȱɶɿʉʎɁɿʃʊʄɲʉʎȻȻ».Ɉʉɹʌɶʉ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ, ʅɸ ʏɿʎ ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ɴɲʆʙʆ), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑ
ʍʏɸɶɳʍʏʌʉʐɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ(SkidShelter),ʏɻʆɸʋɹʃʏɲʍɻʏʉʐ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ʃʏɿʌʀʉʐ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ (R.C.C) ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɸʆʏʌɿʃʙʆ
ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʘʆɸɿʍʊɷʉʐʃɲɿɸʇʊɷʉʐESD(EmergencyShutDown).ȸɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ142.500Nm3/h.



7. ɇʑʆɷɸʍɻȵȿȲȰȿʅɸȵɇɀɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ/ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

4ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ1512

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɌɸɴͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇɸʋͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ɂɲɿ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɽɲʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀɶɿɲʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʅɸʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉʏʉʐɸʌɶʉʍʏɲʍʀʉʐʏɻʎȵȿȲȰȿȰȵ
ʍʏɲ Ƀɿʆʊʔʐʏɲ Ȳʉɿʘʏʀɲʎ, ɶɿɲ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ɽɸʌʅɿʃɹʎ ʖʌɼʍɸɿʎ. Ƀ ʆɹʉʎ ɲɶʘɶʊʎ (ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ
ȵɇɀɌȰ), ʉ ʍʏɲɽʅʊʎ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʇɹʍʏʌʉʐ (scraper station, receiver) ʃɲɿ ʉ ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ /
Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎ ʍʏɲɽʅʊʎ ɽɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʏɻʎ ȵȿȲȰȿ. ȸ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ23.000Nm3/h.

12

ȸɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎɹʌɶʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎȴɹʍʅɸʐʍɻ
ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ.
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8. ɇʑʆɷɸʍɻʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎɈȵɆɁȰʅɸʏʉȵɇɀɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ13

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ&ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

3,22ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȴɸʃͲ20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɁʉɸͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɏʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎʍʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿɲʃʊʅɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉɹʌɶʉʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑʅɼʃʉʐʎʋɸʌʀʋʉʐ1,5ʖʄʅ.ʉʉʋʉʀʉʎɽɲʍʐʆɷɸɽɸʀ
ʅɸ ʏʉʆ ɲɶʘɶʊ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ "Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ Ͳ Ȱʄɸʇɲʆɷʌʉʑʋʉʄɻ” ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ “ɸʆ ɽɸʌʅʙ
ɷɿɳʏʌɻʍɻʎ – hot tapping” ʃɲɿ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʆɹʉʐ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐ, ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɇʏɲɽʅʉʑ
ɀɹʏʌɻʍɻʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ, ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ 107.000 Nm3/h, ʅɸ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʘʆ
ɸɿʍʊɷʉʐʃɲɿɸʇʊɷʉʐʃɲɿɷʑʉʅɸʏʌɻʏɿʃɳʌɸʑʅɲʏɲʍɸʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(1+1),ɹʆɲɸʆʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿ
ɹʆɲɲʆɲʅʉʆɼ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐɶɿɲʏɻʆɲʋʉʅʊʆʘʍɻʏʉʐʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼ
(ʏɸʄɿʃʊʍɻʅɸʀʉɸʇʊɷʉʐȵɇɌȰ).


9. ɇʑʆɷɸʍɻʏʉʐʆɹʉʐʍʏɲɽʅʉʑɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎELPEDISONʅɸʏʉ
ȵɇɀɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ14

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ


13ɈʉɹʌɶʉɹʖɸɿʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀɲʋʊʏʉʆȾɲʏɳʄʉɶʉɀɿʃʌʙʆȶʌɶʘʆ.
14
ɈʉɹʌɶʉɹʖɸɿʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀɲʋʊʏʉʆȾɲʏɳʄʉɶʉɀɿʃʌʙʆȶʌɶʘʆ
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Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ&ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,16ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȻɲʆͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇɸʋͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɁʉɸͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɏʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎʍʑʆɷɸʍɻʎ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿɲʃʊʅɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ
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ɇʃʉʋʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʆʊʎʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑʍʏɻʆɷʐʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎ
Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎʙʍʏɸʆɲʏʌʉʔʉɷʉʏɻɽɸʀʅɸʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉɻʆɹɲʅʉʆɳɷɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎELPEDISON.Ɉʉɹʌɶʉʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑʅɼʃʉʐʎʋɸʌʀʋʉʐ0,3ʖʄʅ.
ʉʉʋʉʀʉʎɽɲʍʐʆɷɸɽɸʀʅɸʏʉʆɲɶʘɶʊʏʉʐʃʄɳɷʉʐ«Ʌɸʆʏɳʄʉʔʉʐ–ȴɿɲɴɲʏʙʆ»ɷɿɲʅɹʏʌʉʐʅɸʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ“ɸʆɽɸʌʅʙɷɿɳʏʌɻʍɻʎ–hottapping”,ʍʏɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʆɹʉʐɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐ,ʍʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼɇʏɲɽʅʉʑɀɹʏʌɻʍɻʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ,ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ130.000Nm3/h,ʅɸɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʘʆ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ ɸʇʊɷʉʐ ʃɲɿ ɷʑʉ ʅɸʏʌɻʏɿʃɳ ʌɸʑʅɲʏɲ ʍɸ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ (1+1), ɹʆɲ ɸʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿɹʆɲɲʆɲʅʉʆɼ,ʍɸʉɿʃʊʋɸɷʉʏʉʐȴȵɇɌȰ.
ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɇʐʅʔʘʆʀɲʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʏʉʆ
ɲɿʏʉʑʆʏɲɍʌɼʍʏɻ.





Ȳ3.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎȵɇɌȰʍɸʆɹɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ

1. ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀ/RȾɲɴɳʄɲʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ
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Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ&Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,01ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

17ͲɃʃʏͲ12

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇɸʋͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɇɸʋͲ21

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɲʔʉʌɳʍʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʆʊʎʍʏɲɽʅʉʑM/R70/19ʍʏʉʆʖʙʌʉʏʉʐɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐʏɻʎ
Ⱦɲɴɳʄɲʎ,ʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎʋʊʄɻʎʏɻʎȾɲɴɳʄɲʎʃɲɿʏʘʆʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆʘʆʋʊʄɸʘʆ
Ʌɲʄɿʊ ʃɲɿ ȵʄɸʐɽɸʌʉʑʋʉʄɻ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʍʏʉ ɷʀʃʏʐʉ,
ʙʍʏɸ ʆɲ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʉɿ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɶɿɲ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ, ɽɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʌʉʍʘʌɿʆʉʑɀ/Ɇʍʏɲɽʅʉʑʍʏɻʆʀɷɿɲʏʉʋʉɽɸʍʀɲʅɸɲʐʏɼʏʉʐʅʊʆɿʅʉʐʍʏɲɽʅʉʑ.
ȸɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ17.800Nm3/h.



2. Ʌɿʄʉʏɿʃʊʎ(ʋʌʙʏʉʎ)ʍʏɲɽʅʊʎʔʊʌʏʘʍɻʎɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰʅɿʃʌɼʎʃʄʀʅɲʃɲʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

6,5ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ/ɲɶʉʌʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲ16

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇɸʋͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
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ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ Poseidon Med II (ɶɿɲ
ʅɸʄɹʏɸʎ), ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ɲʋʊ ȵɇɅȰ
2014Ͳ202015 , ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ ɼ
ɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ Ʌʌʊʍɽɸʏʘʆ
ɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ȸʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʋɿʄʉʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑʔʊʌʏʘʍɻʎɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ(ʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ
ʘʎʋɿʄʉʏɿʃʊʎʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏʉɶɸɶʉʆʊʎʊʏɿɸʀʆɲɿʉʋʌʙʏʉʎʍʏɲɽʅʊʎ)ɽɲɷʙʍɸɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʖʌɼʍɻʎʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɲʋʊʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎʋɸʌɿʉʖʙʆʊʋʉʐɷɸʆɹʖɸɿɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀʏʉɷʀʃʏʐʉ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ(ʋ.ʖ.ʆɻʍɿɳ,ȴʐʏɿʃɼȵʄʄɳɷɲ)ʃɲɽʙʎʃɲɿʘʎʃɲʑʍɿʅʉʍʏɻʆɲʐʏɿʄʀɲ(ʋʄʉʀɲʅɸʃɲʑʍɿʅʉ
ɉɌȰ). Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɻ ɲʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ
ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɸʌɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʍʏɻɆɸɴʐɽʉʑʍɲ.

ȸɲɶʉʌɳɹʖɸɿɼɷɻɸʃʔʌɳʍɸɿʏʉɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɻʎɶɿɲʏɻʆɸʆʄʊɶʘɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼ
ɲɸʌʀʉʐ ʍɸ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ ɸʃʏʊʎ ɷɿʃʏʑʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʍʃʉʋʉʑʎ ɲʆɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ ʋʄʉʀʘʆ. Ƀ
ʍʏɲɽʅʊʎʔʊʌʏʘʍɻʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʅɿɲɽɹʍɻʔʊʌʏʘʍɻʎɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎɹʘʎ50m3
ʅɸʋɲʌʉʖɼʔʊʌʏʘʍɻʎ100m3/h.Ⱥɲʐʋɳʌʖɸɿɸʋʀʍɻʎʃɲɿɻʋʌʊɴʄɸʗɻɶɿɲʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼɷɸʑʏɸʌɻ
ɽɹʍɻʔʊʌʏʘʍɻʎ.
Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋʀʍɻʎ:







ʍʑʍʏɻʅɲʅɹʏʌɻʍɻʎLNGʅɸɶɸʔʐʌʉʋʄɳʍʏɿɶɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑʔʊʌʏʘʍɻʎʅɸʏɻʆȰʀɽʉʐʍɲȵʄɹɶʖʉʐʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɉɌȰʃɲɿʅɸ
ʏʉ ɷʀʃʏʐʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʃɲɿ ʔʉʌʏʘʏɿʃʙʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆʃɲɿ,
ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʏʊʍʉ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ȴȵɇɌȰ, ʊʍʉ ʍʏɻʆ ʉɷʊ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍʏɻɆɸɴʐɽʉʑʍɲ
ɸʋɹʃʏɲʍɻʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʋʌʉɴʄɼʏɲʎʍʏʉʄɿʅɳʆɿʏʉʐɅɸʌɳʅɲʏʉʎɀɸɶɲʌʀɷʉʎ.




3. ɁɹɲʋʌʉɴʄɼʏɲSmallScaleLNGʍʏʉʆɈɸʌʅɲʏɿʃʊʍʏɲɽʅʊɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰʅɿʃʌɼʎʃʄʀʅɲʃɲʎ
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Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

20,4ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ/ɲɶʉʌʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʆͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɇɸʋͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ Poseidon Med II
(ɶɿɲ ʅɸʄɹʏɸʎ), ʋɿɽɲʆɼ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
ȵɇɅȰ2014Ͳ2020ɼɈɲʅɸʀʉȰʆɳʃɲʅʗɻʎ
16
,ʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ Ʌʌʊʍɽɸʏʘʆ
ɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɌȰ
Ɂɲɿ


Ɉʉɹʌɶʉɽɲɲʋʉʏɸʄɹʍɸɿɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʅɸʄɸʏʙʆʋʉʐɸʀʆɲɿʍɸɸʇɹʄɿʇɻʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɷʌɳʍɻʎ
POSEIDON MED II. ɇʏɻ ɷʌɳʍɻ ɲʐʏɼ, ʋʉʐ ʏɸʄɸʀ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋʉʋʏɸʀɲ ʏɻʎ ȻɁȵȰ (Innovation and
Network Executive Agency), ʅɸʄɸʏʙʆʏɲɿ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɴɼʅɲʏɲ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ
ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ʐɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʘʎ ʃɲʐʍʀʅʉʐ ʆɲʐʏɿʄʀɲʎ ʍʏɻʆ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼ
ɀɸʍʊɶɸɿʉ ʃɲɽɿʍʏʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃʉʅɴɿʃʊ ʍɻʅɸʀʉ ɲʆɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ ɷɿɲʆʉʅɼʎ
ʐɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏɻ Ɂʉʏɿʉɲʆɲʏʉʄɿʃɼ ȵʐʌʙʋɻ. ɀɸ ʏɻʆ ɷʌɳʍɻ ɲʐʏɼ, ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ26ɸʏɲʀʌʉɿʏʉʐʃʄɳɷʉʐʏɻʎʆɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɲʋʊʏʌʀɲ
ʃʌɳʏɻɀɹʄɻʏɻʎȵ.ȵ.(Ⱦʑʋʌʉʎ,ȵʄʄɳɷɲ,Ȼʏɲʄʀɲ),ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿɻʉɷɻɶʀɲ94/2014/ȵȵ,ɻʉʋʉʀɲ
ɸʆʍʘʅɲʏʙɽɻʃɸʅɸʏʉʆɁ.4439/2016ʍʏɻʆɸʄʄɻʆɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

ȸʆɹɲ ʋʌʉɴʄɼʏɲ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏʉɴʉʌɸɿʉɲʆɲʏʉʄɿʃʊʏʅɼʅɲʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎʃɲɿ ɽɲ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɻʔʊʌʏʘʍɻɉɌȰʍɸʋʄʉʀɲʅɿʃʌɼʎʃʄʀʅɲʃɲʎ(1.000m3ʃɲɿɹʘʎ30.000m3).
Ɉɲ ʅɿʃʌʊʏɸʌɲ ʋʄʉʀɲ ɽɲ ɸʔʉɷɿɳɺʉʐʆ ɳʄʄɲ ʋʄʉʀɲ ʋʉʐ ʃɿʆʉʑʆʏɲɿ ʅɸ LNG (ʋʄʉʀɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʔʉʌʏʀʉʐ, ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʘʆ, RoͲPax), ʍʏʉ ʄɿʅɳʆɿ ʏʉʐ Ʌɸɿʌɲɿɳ ʃʐʌʀʘʎ ʃɲɿ
ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎʍɸɳʄʄʉʐʎʄɿʅɹʆɸʎ.
ɈɲʅɸɶɲʄʑʏɸʌɲʋʄʉʀɲɽɲʋʌʉʅɻɽɸʑʉʐʆɷʉʌʐʔʉʌɿʃɹʎɲʋʉɽɼʃɸʎɉɌȰʃɲɿʍʏɲɽʅʉʑʎɷɿɲʆʉʅɼʎ
ʍɸ ɳʄʄʉʐʎ ʄɿʅɹʆɸʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷɲʎ (ʊʋʘʎ ʍʏɻʆ Ʌɳʏʌɲ, ʊʋʘʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
PoseidonMedII),ʃɲɽʙʎʃɲɿʆɻʍɿɳʅɹʍʘɸɿʃʉʆɿʃʙʆɲɶʘɶʙʆ.

ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ, ʏʘʆ ɶɸʘʄʉɶɿʃʙʆ ɸʌɸʐʆʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʏʘʆ ɴɹʄʏɿʍʏʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʍʏɿʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ɲɶʉʌɹʎ, ʏʉ ɹʌɶʉ

16

ɃȴȵɇɌȰɹʖɸɿɲɿʏɻɽɸʀɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʅɸʋʉʍʉʍʏʊ50,42%ʍʏʉɸʋɿʄɹʇɿʅʉʃʊʍʏʉʎ.
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ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʆʊʎ ʆɹʉʐ QUAYWALL (ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʉʑ ʋɲʌɳʄʄɻʄɻ
ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʃʏɼ), ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʃʌʐʉɶɸʆɿʃʙʆ ʍʘʄɻʆʙʍɸʘʆ ʃɲɿ   ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
(ɴʌɲʖʀʉʆɸʎɸʃʔʊʌʏʘʍɻʎ,ɴɲʄɴʀɷʘʆ,ʉʌɶɳʆʘʆ,ʖɸɿʌɿʍʏɻʌʀʘʆʃ.ʄʋ.).


4. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɅʉʌɸɿɳʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȴɸʃͲ20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɏʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɹʆɲɀɸʏʌɻʏɿʃʊʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɅʉʌɸɿɳʎʅɸ
ʍʏʊʖʉʏɻʆʋɲʌʉʖɼʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʍʏɿʎʋʊʄɸɿʎȾɲʍʏʉʌɿɳ,ȱʌɶʉʎɃʌɸʍʏɿʃʊʆʃɲɿɀɲʆɿɳʃɿ.Ɉʉ
ɲɹʌɿʉɽɲʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀʍʏʉɀ/ɆʏɻʎɅʉʌɸɿɳʎʅɹʍʘʏʉʐɲɶʘɶʉʑɈȰɆ.Ȳɳʍɸɿʏɻʎʋʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼʎ
ʅɸʄɹʏɻʎ,ɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ18.000Nm3/h.



5. ɇʏɲɽʅʊʎCNGʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɅʉʌɸɿɳʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɇʏɲɽʅʊʎCNG

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
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ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȴɸʃͲ20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɏʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ɀɻͲ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɇɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸʏʉɹʌɶʉ«ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɅʉʌɸɿɳʎ»ʉ
ʍʏɲɽʅʊʎCNGʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʙʍʏɸʆɲʏʌʉʔʉɷʉʏɻɽɸʀʅɸʍʐʅʋɿɸʍʅɹʆʉʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉɻʋɸʌɿʉʖɼ
ʏʘʆȳʌɸɴɸʆʙʆ.ɈʉɲɹʌɿʉɽɲʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀʍʏʉʍʏɲɽʅʊCNGʅɹʍʘʏʉʐɲɶʘɶʉʑTAP.


6. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȱʍʋʌʉʐʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

3ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȴɸʃͲ20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɏʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɹʆɲɀɸʏʌɻʏɿʃʊʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȱʍʋʌʉʐʎ
ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆʋɲʌʉʖɼʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʍʏɿʎʋʊʄɸɿʎɇʃʑɷʌɲ,ȶɷɸʍʍɲʃɲɿȳɿɲʆʆɿʏʍɳ.Ɉʉɲɹʌɿʉɽɲ
ʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀʍʏʉɀ/ɆʏʉʐȱʍʋʌʉʐʎʅɹʍʘʏʉʐɲɶʘɶʉʑɈȰɆ.Ȳɳʍɸɿʏɻʎʋʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼʎʅɸʄɹʏɻʎ,
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ɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʍɸ 30.000 Nm3/h. ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻ ʏɻʎ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʍʏʉ ɷʀʃʏʐʉ ʃɲɿ ʆɲ ɸʋɿʍʋɸʐʍɽɸʀ ɻ ʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ
ʍʏɻʆɲɶʉʌɳʙʍʏɸʆɲɿʃɲʆʉʋʉɿɻɽʉʑʆʉɿɲʆɳɶʃɸʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ,ʏʉɹʌɶʉɽɲʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀʍɸ
ɷʑʉ(2)ʔɳʍɸɿʎ(1ɻʔɳʍɻ:15.000Nm3/h,2ɻʔɳʍɻ:15.000Nm3/h).



7. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɅɸʌɷʀʃʃɲȵʉʌɷɲʀɲʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȴɸʃͲ20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɏʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɹʆɲɀɸʏʌɻʏɿʃʊʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɅɸʌɷʀʃʃɲ
ȵʉʌɷɲʀɲʎ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏɻʆ ʋʊʄɻʎ ʏɻʎ Ɍʄʙʌɿʆɲʎ. Ɉʉ ɲɹʌɿʉ ɽɲ
ʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀʍʏʉɀ/ɆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʅɹʍʘʏʉʐɲɶʘɶʉʑɈȰɆ.
Ȳɳʍɸɿʏɻʎʋʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼʎʅɸʄɹʏɻʎ,ɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ10.000Nm3/h.
ɃȴȵɇɌȰɽɲʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʃɳɽɸɷʐʆɲʏɼʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲɶɿɲʆɲɸʋɿʏɲʖʑʆɸɿʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʊʋʘʎɹʖɸɿɺɻʏɻɽɸʀʃɲɿɲʋʊʏɿʎʏʉʋɿʃɹʎɲʌʖɹʎ.


8. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎȿɿɴɲɷɸɿɳʎUͲ2710

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ
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Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,98ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ18

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȴɸʃͲ20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɀɲʌͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑȵɿʍʊɷʉʐ
ʋʊʄɸʘʎʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȿɿɴɲɷɸɿɳʎ,ʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ
ʍʏɲɷʀʃʏʐɲɷɿɲʆʉʅɼʎʅɹʍɻʎʋʀɸʍɻʎ(19barg)ʏɻʎʋʊʄɻʎʏɻʎȿɿɴɲɷɸɿɳʎ.Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʃʏɿʌɿɲʃʙʆʐʋʉɷʉʅʙʆ(Ⱦʏɼʌɿʉȵʄɹɶʖʉʐɇʏɲɽʅʉʑɀ/Ɇ),ʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ 11.500 Nm3/h ʃɲɿ
ʋʀɸʍɻʎɸʇʊɷʉʐ16barg,ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʍɸ2ʔɳʍɸɿʎ(1ɻʔɳʍɻ:5.750Nm3/hͲ1ʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ+1
stand by Ͳ, 2ɻ ʔɳʍɻ: 11.500 Nm3/h – 2 ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ + 1 stand by Ͳ ) ʅɸ ʏɿʎ ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ(ʍʑʍʏɻʅɲʋʌʉɽɹʌʅɲʆʍɻʎɲɸʌʀʉʐʅɸʃɸʆʏʌɿʃʉʑʎʄɹɴɻʏɸʎ,ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲɲɸʌʀʉʐ
ʍɸ ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ɴɲʆʙʆ, ʍʑʍʏɻʅɲ
ʙʍʅʘʍɻʎ ɲɸʌʀʉʐ), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑ ʍʏɸɶɳʍʏʌʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ (Skid Shelter) ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ
ʃɸʆʏʌɿʃɳɴɲʆʉʍʏɳʍɿɲESD(EmergencyShutDown)ɸɿʍʊɷʉʐʃɲɿɸʇʊɷʉʐʅɸɷɿɳʏɲʇɻbypass4’’,
ɶɿɲʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʏʉʐʏɸʄɿʃʉʑʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼ.


9. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɀɸɶɲʄʊʋʉʄɻʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ17

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,7ɸʃɲʏ.€
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ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʑʆͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻɅʌʉʍʘʌɿʆʉʑ
ɇʏɲɽʅʉʑ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑɇʏɲɽʅʉʑ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉʍʑʍʏɻʅɲ
Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑɇʏɲɽʅʉʑ

16923

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ
ȴɸʃͲ20
ȴɸʃͲ20

ɌɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎɅʌʉʍʘʌɿʆʉʑɇʏɲɽʅʉʑ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɀɲʌͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʆͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɇɸʋͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ȵɿʍʊɷʉʐ
ʋʊʄɸʘʎʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɀɸɶɲʄʊʋʉʄɻʎ,ʃɲɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆ
ʃʏɿʌɿɲʃʙʆ ʐʋʉɷʉʅʙʆ (Ⱦʏɼʌɿʉ ȵʄɹɶʖʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ɀ/Ɇ), ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/
Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆʌɸʐʅɳʏʘʆʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑʋʀɸʍɻʎɸʇʊɷʉʐ16barg,ʅɸʏɿʎɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
(ʍʑʍʏɻʅɲʋʌʉɽɹʌʅɲʆʍɻʎɲɸʌʀʉʐʅɸʃɸʆʏʌɿʃʉʑʎʄɹɴɻʏɸʎ,ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲɲɸʌʀʉʐʍɸɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ɴɲʆʙʆ, ʍʑʍʏɻʅɲ ʙʍʅʘʍɻʎ ɲɸʌʀʉʐ),
ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑ ʍʏɸɶɳʍʏʌʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ/ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ(SkidShelter)ʃɲɿʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉɲɶʘɶʊ(24’’)ʍʏɻɽɹʍɻ
Ʌɸʌɿɴʊʄɿɲ.ȸɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ11.500Nm3/h.
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʋʀʍɻʎ ɹʆɲʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆʊ M/Ɇ ʍʏɲɽʅʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ɶʌɻɶʉʌʊʏɸʌɻ
ʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʅɸ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ. ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʌɿʆʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ12.000Nm3/h.


10. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎȵɿʍʊɷʉʐʋʊʄɸʘʎȴʌʐʅʊʎ/ȿɻʏɼ


ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
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Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ18

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,5ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉʐʎ
ɍʌɼʍʏɸʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȻʉʐʆͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȰʋʌͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȰʋʌͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ȵɿʍʊɷʉʐ
ʋʊʄɸʘʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ȴʌʐʅʉʑ ʃɲɿ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʃʏɿʌɿɲʃʙʆ ʐʋʉɷʉʅʙʆ (M / R Control Building), ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ
ʌɸʐʅɳʏʘʆ,ʃɲʏɲʍʃɸʐɼɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ,ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʅɸʏɲʄʄɿʃʉʑʍʃɹʋɲʍʏʌʉʐɶɿɲ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐM/R(SkidShelter),ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉɲɶʘɶʊȵɇɀɌȰʅɸ
ʆɹʉ ɲɶʘɶʊ 0,1km ʋʉʐ ɽɲ ʍʐʆɷɸɽɸʀ ʅɸ ʏʉʆ ʃʑʌɿʉ ɲɶʘɶʊ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ “ɸʆ ɽɸʌʅʙ
ɷɿɳʏʌɻʍɻʎ–hottapping”



Ȳ4.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȰʑʇɻʍɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑȵɇɌȰ


1. ɇʏɲɽʅʊʎɇʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏʉʐʎȾɼʋʉʐʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ɇʐʅʋɿɸʍʏɼʎ,Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

15ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉɸʖʆɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ȵɇɌȰ, ɲʑʇɻʍɻ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎȵɇɌȰ
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ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ0719

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɇɸʋͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

16925

Ʌɿɽɲʆɼ
ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
Ɉɲʅɸʀʉʐ
Ȱʆɳʃɲʅʗɻʎ ɼ ȵɇɅȰ 2014Ͳ202020, ʀɷɿɲ
ʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɇʏʊʖʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿɻɲʑʇɻʍɻʏɻʎʋʀɸʍɻʎʍʏʉɲɹʌɿʉʋʉʐɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊʏʉɇɻʅɸʀʉȵɿʍʊɷʉʐ
Ⱦɼʋʉɿʃɲɿɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʇʐʋɻʌɸʏɼʍɸɿʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏɻʎɸʄʄɻʆɿʃɼʎɲɶʉʌɳʎɷʐʏɿʃɳ
ʏɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼʎɶɿɲʏɻʆɸɿʍɲɶʘɶɼɲɸʌʀʉʐɲʋʊʏɻʆɈʉʐʌʃʀɲ ʋɳʆʘɲʋʊ ʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲʏɸʖʆɿʃɼ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆ4,3mNm3/ɻʅɹʌɲɼ/ʃɲɿɶɿɲʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿʔʐʍɿʃɼɲʆʏʀʍʏʌʉʔɻʌʉɼʍʏʉ
ɇɻʅɸʀʉ ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ 5,7 ɸʃɲʏ.
Nm3/d(ʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸʏʉɹʌɶʉʍʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏɻʆȰʅʋɸʄɿɳ)ɼ/ʃɲɿɶɿɲʆɲɸʋɿʏʌɹʗɸɿ
ʏɻʌʉɼɲɸʌʀʉʐʍʏʉȵɇɌȰɲʋʊɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʐʋʊɶɸɿɲɲʋʉɽɼʃɻʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȾɲɴɳʄɲʎɼɲʋʊ
ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉ ʆɹʉ ʍʏɲɽʅʊ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ LNG ʍʏɻʆ Ȱʄɸʇɲʆɷʌʉʑʋʉʄɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ
ʅɸʄɹʏɸʎʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎ.ȵʋʀʍɻʎ,ɽɲɸʆɿʍʖʑʍɸɿʏɻʆɸʐɸʄɿʇʀɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʊʄʉʐʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɽɲɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿʏʉʑʗʉʎʏɻʎɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎɲɸʌʀʉʐɲʋʊȲʉʌʌɳ
ʋʌʉʎɁʊʏʉ.

Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍʏʉʆ4oʃɲʏɳʄʉɶʉPCIʋʉʐɸʇɹɷʘʍɸɻȵ.ȵ.ʏʉ2019.ȸɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏʉʐʍʐʅʋɿɸʍʏɼʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɳɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ(1+1)x2,5MWISO.

ɃʍʏɲɽʅʊʎʌʑɽʅɿʍɻʎʏɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼʎɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉʎɶɿɲʄʊɶʉʐʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸʋɸɿɷɼɻʅɹɶɿʍʏɻ
ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʋʀɸʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɲɶʘɶʉʑɷʐʏɿʃɳʏɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼʎɸʀʆɲɿʖɲʅɻʄʊʏɸʌɻ.


2. ɇʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏɻʆȰʅʋɸʄɿɳ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɇʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎ


ȵʀʆɲɿʉʖʌʊʆʉʎɹɶʃʌɿʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎɸʃʋʊʆɻʍɻʎʏʉʐɴɲʍɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ.
ɃȴȵɇɌȰɹʖɸɿɲɿʏɻɽɸʀɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʅɸʋʉʍʉʍʏʊ50,05%ʍʏʉɸʋɿʄɹʇɿʅʉʃʊʍʏʉʎ.
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Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

65ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ, ɸʑʌʐɽʅɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ
ʍʐʅʔʉʌɼʍɸʘʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɲʌͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʆͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ȵɇɅȰ 2014Ͳ2020 21 , ʀɷɿɲ
ʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ʐɷʌɲʐʄɿʃɼʎ ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɸʃʋʉʆɼʍɸɿʉȴȵɇɌȰɷɸɷʉʅɹʆɻʎʏɻʎɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻʎɲʑʇɻʍɻʎʏʘʆʅɸʏɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆ
ʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɲʋʊʏʉɴʉʌʌɳʋʌʉʎʆʊʏʉʅɸʏɻʆɹʆɲʌʇɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɲɶʘɶʉʑTAPʃɲɿʏɻʎ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɼʎʏʉʐʅɸʏʉȵɇɀɌȰʍʏɻɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ.Ⱥɸʘʌɼɽɻʃɸʊʏɿʉɿʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɸʎ ʍʏɲ ɴʊʌɸɿɲ ɇɻʅɸʀɲ ɸɿʍʊɷʉʐ (ɇɿɷɻʌʊʃɲʍʏʌʉ + Ⱦɼʋʉɿ) ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʘʎ ɹʖʉʐʆ
ʍɼʅɸʌɲ.
ȳɿɲʆɲɷɿɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀɻʐɷʌɲʐʄɿʃɼɸʋɳʌʃɸɿɲʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐʍɸʊʄɲʏɲʍɸʆɳʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎʍɻʅɸʀʉʐ
ɸɿʍʊɷʉʐ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʉʍʊʏɻʏɹʎ ʏʉʐʎ, ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɲʆɳɶʃɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉ ʆʊʏɿʉ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ,ʋʉʐʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆɸɿʅɸɶɳʄʉʅɹʌʉʎʏɻʎɺɼʏɻʍɻʎ.
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ɴɲʍɿʃʊ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʉ ʍʐʅʋɿɸʍʏɼʎ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɷʑʉ (2) ʅʉʆɳɷɸʎ
ʍʐʅʋʀɸʍɻʎʍʐʆʏɻʆɸʔɸɷʌɿʃɼʅʉʆɳɷɲʅɸɿʍʖʑ(2+1)x10MW.Ƀʍʏɲɽʅʊʎɽɲʍʖɸɷɿɲʍʏɸʀʙʍʏɸ
ʆɲʋɲʌɹʖɸɿʏɻʆɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʍʐʅʋʀɸʍɻʎʃɲɿʍɸɲʆʏʀʍʏʌʉʔɻʌʉɼ.


3. ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʍʏɲɽʅʉʑʍʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏɻʆɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɇʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

17,4ɸʃɲʏ.€


21

ȶɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɲʀʏɻʍɻɶɿɲ50,84%ʍʏʉʆɸʋɿʄɹʇɿʅʉʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ.
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ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ, ɸʑʌʐɽʅɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ
ʍʐʅʔʉʌɼʍɸʘʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ɀɲʌͲ18

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇɸʋͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
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ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ȵɇɅȰ 2014Ͳ2020 22 , ʀɷɿɲ
ʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɷɸɷʉʅɹʆɻʎʏɻʎʋʌʊɽɸʍɻʎʏʉʐTAPʆɲʍʐʆɷɸɽɸʀʅɸʏʉȵɇɀɌȰ
ɲʆɳʆʏɻ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏɻʆ Ɂɹɲ ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ
(Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉɹʌɶʉɇʏɲɽʅʊʎɀ/ɆʍʏɻʆɁ.ɀɸʍɻʅɴʌʀɲɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐȵɇɀɌȰʅɸ
ʏʉʆ TAP). ȳɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʉ ɲɹʌɿʉ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɶʘɶʊ ɈȰɆ ɸɶʖɹɸʏɲɿ ɲʆɳʆʏɻ ʏʉʐ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ɻ ʐɷʌɲʐʄɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ
ɷɿʃʏʑʉʐ, ʍɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʅɸ ʏʉʆ ʍʏɲɽʅʊ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏɻʆ Ȱʅʋɸʄɿɳ, ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɻ ɲʆɳɶʃɻ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏɻʆ Ɂɹɲ ɀɸʍɻɴʌʀɲ ʅɸ 3ɻ ʅʉʆɳɷɲ
ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ,ʋɲʌʊʅʉɿʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʅɸʏɿʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ.


4. ɇʏɲɽʅʊʎɇʐʅʋʀɸʍɻʎɶɿɲʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʏʉʐɲɶʘɶʉʑTAPʍʏɻɁ.ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ
(BoosterCompressor)

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɇʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

30ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ,
ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ, ɷɿɲʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻ
ʌʉʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȴɸʃͲ21


22

ȶʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɲʀʏɻʍɻɶɿɲ50,27%ʍʏʉʆɸʋɿʄɹʇɿʅʉʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ.
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɲʌͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʆͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Τεύχος B’ 1392/08.04.2021

Ʌɿɽɲʆɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
Ɉɲʅɸʀʉʐ
Ȱʆɳʃɲʅʗɻʎ ɼ ȵɇɅȰ 2014Ͳ202023, ʀɷɿɲ
ʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
Ɂɲɿ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʆɹʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ɇʐʅʋʀɸʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ ʏʉʐ
ɲɶʘɶʉʑ TAP (Trans Adriatic Pipeline) ʅɸ ʋʀɸʍɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʋʀɸʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐȵɇɌȰ.
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 4.7.4 ʏɻʎ ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ Ɇʐɽʅɿʍʏʙʆ
ȵʄʄɳɷɲʎ,ȰʄɴɲʆʀɲʎʃɲɿȻʏɲʄʀɲʎɶɿɲʏɻʆɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʐɈȰɆɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʘʆɳʌɽʌʘʆ9,32,
41(6), (8) ʃɲɿ (10) ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2009/73/ȵȾ  (Ȱʋʊʔɲʍɻ ɆȰȵ  269/2013 (ɌȵȾ Ȳʚ
1833/29.07.2013) ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɹʆɲ (1) ʍɻʅɸʀʉ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ(TieInPoint)ʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆȵɇɌȰ–ɈȰɆʅɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ10ɸʃɲʏ.
Nm3/ɻʅɹʌɲʃɲɿɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎʌʉɼʎ(biͲdirectionalflow).Ɉʉʃʊʍʏʉʎʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ ɸʇɲʀʌɸʍɻʎ, ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ɽɲ
ɲʆɲʃʏɻɽɸʀʅɹʍʘʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʖʌɼʍɻʎʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ.
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ, ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ
ʌʉɼʎ. ȸ ʌʉɼ ɲʋʊ ʏʉ ȵɇɀɌȰ ʍʏʉʆ ɈȰɆ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɷɿɲʔʉʌɳʎ ʋʀɸʍɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɷʑʉ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ(66,4bargvs93barg)ɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɇʏɲɽʅʉʑɇʐʅʋʀɸʍɻʎ.
ɀɸʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻɸʋɹʆɷʐʍɻɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿɻʋʄɼʌʘʎɲʅʔʀɷʌʉʅɻ(biͲdirectional)ʌʉɼʍʏɻ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ(2ɻʔɳʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ).
Ɉʉɹʌɶʉɹʖɸɿɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉʆ4ʉʃɲʏɳʄʉɶʉʅɸʏɲȶʌɶɲȾʉɿʆʉʑȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ.

Ɉɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑʍʐʅʋʀɸʍɻʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɻʃɲʆʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɳʘʎɸʇɼʎ:
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʑʉʅʉʆɳɷʘʆɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ1,1MWʃɲɿʅɿɲʎʅʉʆɳɷɲʎɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ3,3MW,
ʖʘʌʀʎɸʔɸɷʌɿʃɼʅʉʆɳɷɲ.ȸɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻɲʐʏɼʅʋʉʌɸʀʆɲʃɲʄʑʗɸɿɹʆɲɸʐʌʑʔɳʍʅɲʌʉʙʆ,ɲʋʊ
ʋʉʄʑʖɲʅɻʄɼʌʉɼɹʘʎʏɲ10ɸʃɲʏ.Ɂʅ3ʏɻʆɻʅɹʌɲ.

Ƀɿʍʐʅʋɿɸʍʏɹʎɽɲɸʀʆɲɿɻʄɸʃʏʌʉʃʀʆɻʏʉɿʅɸʅɸʏɲɴʄɻʏɼʏɲʖʑʏɻʏɲ.


23

ɃȴȵɇɌȰɹʖɸɿɲɿʏɻɽɸʀɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʅɸʋʉʍʉʍʏʊ50,52%ʍʏʉɸʋɿʄɹʇɿʅʉʃʊʍʏʉʎ.
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ȸʏɸʄɿʃɼɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʃɲɿʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʃʊʍʏʉʎɽɲʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɴɲʍɿʃʉʑ
ʍʏɲɷʀʉʐ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎʋʉʐɽɲɹʖʉʐʆɲʆɲʄɻʔɽɸʀ.
ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɹʋɸɿʏɲ ɲʋʊ ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʅɸ ʏʉʆ TAP ʏʐʖʊʆ
ʏɸʖʆɿʃʙʆɺɻʏɻʅɳʏʘʆʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʆʏʀʍʏʌʉʔɻʌʉɼ(ʋ.ʖ.ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎɲɸʌʀʉʐ).



Ȳ5.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȶʌɶɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎ/ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ/ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎȵɇɌȰ


1. [Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ,ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑSCADAʋɸɷʀʉʐʍɸɇʏɲɽʅʉʑʎM/R1ɻʎɶɸʆɿɳʎ
(1995Ͳ2000)–ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]


2. ȶʌɶɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑȵɇɌȰͲ1ɻɃʅɳɷɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ,ɹʌɶʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2,142ɸʃɲʏ.€

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

2,142ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ,
ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

31ͲɀɲʂʉʐͲ10

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ
Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ


ɀɲʌͲ21(ɹʌɶʉ1,Ʌʀʆɲʃɲʎ1)
ɇɸʋͲ21(ɹʌɶʉ2,Ʌʀʆɲʃɲʎ1)
ȻʉʐʆͲ21(ɹʌɶʉ1,Ʌʀʆɲʃɲʎ1)
ɇɸʋͲ21(ɹʌɶʉ2,Ʌʀʆɲʃɲʎ1)
ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎȵɇɅȰɶɿɲʏʉ1ʉ
ʐʋʉɹʌɶʉ,ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼ
ɷɳʆɸɿʉ
ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
Ɂɲɿ
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Ɉɲ ɹʌɶɲ ɲʐʏɳ ɲʆɲɴɲɽʅʀɺʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ȵɇɌȰ. Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʉʋʀʆɲʃɲ.

Ʌʀʆɲʃɲʎ1ͲȶʌɶɲɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȵɇɌȰ
ɲ/ɲ ȵɅȵɁȴɉɇȵȻɇ

ȾɃɇɈɃɇ(€)

ɈȵȿȻȾȸ
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ
ȰɅɃɌȰɇȸ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁɈȰɂȸɇɇɈɃ
ɇɉɇɈȸɀȰ

1

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɈɻʄɸͲ
ɸʋʉʋʏɸʀɲʎʃɲɿ
Ɉɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ
(SCADA)Ⱦɹʆʏʌʘʆ
ȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿ
ȾɲʏɲʆʉʅɼʎɌʉʌʏʀʉʐ
(ȾȵȾɌ)

1.900.000

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ɀɲʌͲ21

ȻʉʐʆͲ21

2

ɀɸʄɹʏɻ,ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ
ʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
ɻʅɸʌɻʍʀɲʎʌʉɼʎ
ɲɸʌʀʉʐ

242.000

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ɇɸʋʏͲ21

ɇɸʋʏͲ21



ɇɉɁɃȿɃ

2.142.000€








ɇʏɿʎɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ,ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʃɳɽɸʅʀɲɲʋʊʏɿʎɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎʏʉʐɅʀʆɲʃɲ1.

1.ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɈɻʄɸͲɸʋʉʋʏɸʀɲʎʃɲɿɈɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ(SCADA)
Ɉʉȶʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʋʌʉʅɼɽɸɿɲ,ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲɿɽɹʍɻʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʆɹʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɈɻʄɸͲɸʋʉʋʏɸʀɲʎʃɲɿɈɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ(SupervisoryControl&DataAcquisitionSystem–SCADA)
ʍʏʉ ʃʑʌɿʉ Ⱦɹʆʏʌʉ ȵʄɹɶʖʉʐ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ Ɍʉʌʏʀʉʐ (ȾȵȾɌ) ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʋʉʐ
ɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɳʏɻʅɲ ȵʄɸʐʍʀʆɲʎ ʃɲɿ ʍʏʉ ȵʔɸɷʌɿʃʊ ȾȵȾɌ ʍʏɻ Ɂɹɲ ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ. Ɉʉ ɹʌɶʉ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʋʀʍɻʎ ʏɻʆ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆɿʃɼ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʃʑʌɿʉʐ
ʃɹʆʏʌʉʐʍʏɻʆȵʄɸʐʍʀʆɲ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɷɿɸʐʃʉʄʐʆɽʉʑʆʉɿɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎʏʉʐʆɹʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
SCADA.
ɈʉʆɹʉʍʑʍʏɻʅɲSCADAȾɹʆʏʌʘʆȵʄɹɶʖʉʐɽɲɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿʏʉʏʌɹʖʉʆʍʑʍʏɻʅɲ,ʏʉʐʉʋʉʀʉʐ
ɻ ɸʅʋʉʌɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʇɸʃʀʆɻʍɸ ʏʉ 2006, ʃɲɿ ɽɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʍʏʉʆ ȴȵɇɌȰ ʆɹɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɶʌɲʔɿʃʙʆɸɿʃʊʆʘʆ,ɴɳʍɻʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ,ʍʐʆɲɶɸʌʅʙʆʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ,ʃʉʃ.ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʏʉʐʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎSCADAȾɹʆʏʌʘʆ
ȵʄɹɶʖʉʐɷɸʆʐʋʉʍʏɻʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲɸʏɲɿʌɸʀɲ,ɻʉʋʉʀɲɷɸʆɷɿɲʏɻʌɸʀʋʄɹʉʆ
ɲʋʊɽɸʅɲɲʍʔɳʄɸɿɲʎɶɿɲɲʐʏʊʆ.
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ȸɸʋɹʆɷʐʍɻɽɲɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿʏɻʆɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ(ʔɿʄɿʃʊʏɻʏɲ
ʋʌʉʎʏʉʆʖʌɼʍʏɻ,ʃɲʄʑʏɸʌɻɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ,ɸʐʃʉʄʀɲʍʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʆɹʘʆɶʌɲʔɿʃʙʆ
ɸɿʃʊʆʘʆ,ʃ.ɲ.),ɽɲɴɸʄʏɿʙʍɸɿʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɇɀɌȰɸʆʏʊʎʏʉʐɸʐʌʘʋɲʁʃʉʑʃɲɿɸʄʄɻʆɿʃʉʑ
ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʃɲɿ ɽɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʄɸʋʉʋʏɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ
ʏʉʐȵɇɀɌȰʃɲɿʏʘʆɸʋɸʃʏɳʍɸʙʆʏʉʐɶɿɲʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɷɸʃɲɸʏʀɲ.
ɈʉɹʌɶʉɲʐʏʊɸʋɿʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉȵɇɅȰ2014Ͳ2020ʅɸ51,35%.

2.ɀɸʄɹʏɻ,ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑɻʅɸʌɻʍʀɲʎʌʉɼʎɲɸʌʀʉʐ
ȸɸʔɲʌʅʉɶɼʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʌʊɴʄɸʗɻʎ–ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ–ɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎɻʅɸʌɼʍɿɲʎʌʉɼʎʏʉʐɲɸʌʀʉʐ
ɽɲɷʙʍɸɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʍʏʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ:
9 Nɲʋʌʉɴʄɹʋɸɿʏʉʔʉʌʏʀʉʏʉʐɲɸʌʀʉʐʋʉʐɽɲɷɿɲʃɿʆɸʀʏɲɿ
9 Ɂɲɴɸʄʏɿʙʍɸɿʏɲɸʋʀʋɸɷɲɲʃʌʀɴɸɿɲʎʍʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻʏʘʆʔʉʌʏʀʘʆ
9 Ɂɲ ɸʆʍʘʅɲʏʙʍɸɿ ʏɲʃʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʏɻʎ ʋʌʉʊɷʉʐ ʏʉʐ ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ʍʖɸɷʀʉʐ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ
ɲɸʌʀʉʐʃɲɿ
9 Ɂɲ ʌʐɽʅʀʍɸɿ ʏɲ ɲʋʌʉʍɷʊʃɻʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ɼ ʏɲ ɸʄʄɸʀʅʅɲʏɲ ʍʏʉʆ
ɲʆɸʔʉɷɿɲʍʅʊ.
ȸɸʋɹʆɷʐʍɻ:
9 Ⱥɲɲʋɲʄʄɳʇɸɿʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɲʋʊʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳʃʊʍʏɻ(ʐʋɸʌʘʌʀɸʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʏʉʐ
ʋɸɷʀʉʐ,ɳʍʃʉʋɻɹʆɲʌʇɻ/ɷɿɲʃʉʋɼɉɌȰ,ɇʐʅʋɿɸʍʏɼɁ.ɀɸʍɻʅɴʌʀɲʎ,ʃʄʋ.)
9 Ⱥɲɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɷɻʄʙʍɸʘʆʖʌɻʍʏʙʆʃɲɿ
9 Ⱥɲʋɲʌɹʖɸɿʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɲɻʅɸʌɼʍɿɲʍʖɹɷɿɲʌʉɼʎɲɸʌʀʉʐ.


3. ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎȲʌɲʖɿʊʆʘʆɇʑʆɷɸʍɻʎɇʏɲɽʅʉʑɉɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ
Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ,ɹʌɶʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰɴʌɲʖʀʉʆɸʎ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,2ɸʃɲʏ.€

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

1,2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲ16

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʄͲ21

ȵɇɌȰ,

ɸʑʌʐɽʅɻ
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Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉɹʌɶʉɲʔʉʌɳʍʏɻʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲɿɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑʃɲɿʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʏʘʆɴʌɲʖɿʊʆʘʆʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɶɿɲʏɻʆɸʃʔʊʌʏʘʍɻʋʄʉʀʘʆʅɸʃɲʏɳʄʄɻʄʉ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʍʑɶʖʌʉʆɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆʋʌʉʍɽɼʃɻɻʄɸʃʏʌʉʋʆɸʐʅɲʏɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ. ȵʋʀʍɻʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ
(ʃʌʐʉɶɸʆɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ)ʅɸʏɳʏɻʆ20ɸʏɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʎ.Ɉʉɹʌɶʉʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɶɿɲ
ʏɻʆʃɲʄʑʏɸʌɻʃɲɿɲʍʔɲʄɹʍʏɸʌɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʌʊʍɷɸʍɻʎʏʘʆɴʌɲʖɿʊʆʘʆʍʏʉ
ʋʄʉʀʉʋʉʐɸʀʆɲɿʉʋʄɹʉʆʃʌʀʍɿʅʉʎʃɲɿɸʐɲʀʍɽɻʏʉʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎʃɲʏɳʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʃʔʊʌʏʘʍɻʎ.


4. ɇʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎɲʋɲɸʌʀʘʆɉɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰʍʐʅʋɿɸʍʏɼʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

11,6ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲ16

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɁʉɸͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ɲʋʊ ȵɇɅȰ 2014Ͳ2020 24 ,
ʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

ȵɇɌȰ,

ɸʑʌʐɽʅɻ


Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʉ ȴȵɇɌȰ ʆɲ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɸʀ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʄʑʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊ ʏʌʊʋʉ ʏɲ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɲ
ɲʋɲɹʌɿɲ (BOG) ʍʏʉʆ ɇʏɲɽʅʊ LNG Ɇɸɴʐɽʉʑʍʍɲʎ  ɲʋʊ ʏɿʎ ʃʌʐʉɶɸʆɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (2ɻ
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʔɳʍɸɿʎ ʔʊʌʏʘʍɻʎ/ ɸʃʔʊʌʏʘʍɻʎ ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʆɲ

24

ȶʖɸɿɸɶʃʌɿɽɸʀʅɸʋʉʍʉʍʏʊ60,09%ʍʏʉɸʋɿʄɹʇɿʅʉʋʉʍʊ.
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ɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀɻʃɲʑʍɻʏʘʆɲʋɲɸʌʀʘʆʍʏʉʆʋʐʌʍʊʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʃɲʏɳʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɻʎ
ʅɻɷɸʆɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎSENDOUT,ʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿʆɲɸɶʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿɹʆɲʆʆɹʉʍʏɲɽʅʊʍʐʅʋʀɸʍɻʎ
ʏʘʆɲʋɲɸʌʀʘʆʙʍʏɸʆɲɲʐʇɼʍɸɿʏɻʆʋʀɸʍɻʃɲɿʆɲʏɲɷɿʉʖɸʏɸʑʍɸɿʍʏʉɸɽʆɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ.

Ɉʉʆɹʉɹʌɶʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʏʅɼʅɲʏɲ:
•ɀʉʆɳɷɲʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆʍʐʆʉʄɿʃɼʎʋɲʌʉʖɼʎ10.000Kg/hʃɲɿʋʀɸʍɻʎʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ26÷64barg
•ȴʉʖɸʀʉKnockOutDrumʍʏɻʆɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʏʘʆʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆ
•ɇʑʍʏɻʅɲʗʑʇɻʎʆɸʌʉʑʅɸʗʐɶɸʀɲʃɲɿɲʆʏʄʀɸʎɲʆɲʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
•ɀɸʏɲʄʄɿʃʊ ʃʏʀʌɿʉ ʍʏɹɶɲʍɻʎ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆ ɸʋɿʔɲʆɸʀɲʎ ʋɸʌ. 420 m2, ʅɸ ʏɿʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
•ȸʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɲʌʉʖɼʎɿʍʖʑʉʎʍɸʍʐʅʋɿɸʍʏɹʎ,ʗʑʃʏɸʎ,ɲʆʏʄʀɸʎʃɲɿʃʏʀʌɿʉ
•ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐʏʘʆʆɹʘʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʃɲɿɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʅɸ
ʏʉʆʃɸʆʏʌɿʃʊɽɳʄɲʅʉɸʄɹɶʖʉʐ.
•ȴʀʃʏʐɲ ʍʘʄɻʆʙʍɸʘʆ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ ɲʋɲɸʌʀʘʆ, ʆɸʌʉʑ ʃɲɿ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ
ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆɷɿʃʏʑʘʆʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑ(ʋɸʋɿɸʍʅɹʆʉʐɲɹʌɲ,ɲɺʙʏʉʐʃʄʋ)
•ȵʋɹʃʏɲʍɻʏʘʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑ
•Ȱʋʉʇɼʄʘʍɻʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɲɺʙʏʉʐʃɲɿʅɸʏɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍɸʆɹɲɽɹʍɻ

Ɉʉ ɹʌɶʉ, ʋɹʌɲʆ ʏɻʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ ɉɌȰ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʖʌɼʍʏɸʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʏɻʎ
Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ, ɽɲ ɹʖɸɿ ʃɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɸʃʅɻɷɸʆʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ
ɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐɳʆɽʌɲʃɲʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ.


5. ȶʌɶɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑȵɇɌȰͲ3ɻɃʅɳɷɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ
Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ,ɹʌɶʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,1ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ ȵɇɌȰ, ɸʑʌʐɽʅɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17
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ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ
ȴɸʃͲ21(ɹʌɶʉ1ʋʀʆɲʃɲʎ2)
ȻʉʐʄͲ21(ɹʌɶʉ2ʋʀʆɲʃɲʎ2)
ȴɸʃͲ21(ɹʌɶʉ1ʋʀʆɲʃɲʎ2)
ȻʉʐʄͲ21(ɹʌɶʉ2ʋʀʆɲʃɲʎ2)

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ
Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ʌʀʆɲʃɲʎ2–ȶʌɶɲɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȵɇɌȰ
ɲ/ɲ

ȵɅȵɁȴɉɇȵȻɇ

ȾɃɇɈɃɇ(€)

ɈȵȿȻȾȸ
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ
ȰɅɃɌȰɇȸ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ&
ȵɁɈȰɂȸɇɇɈɃ
ɇɉɇɈȸɀȰ

1

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɷɿɲʃʉʋʏʙʆʅɹʍɻʎʏɳʍɻʎʃɲɿ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ
ʔʘʏɿʍʅʉʑ
Control
Room
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

1.000.000

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȴɸʃͲ21

2

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʉʑ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
(GIS)ȴȵɇɌȰ

100.000

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȻʉʐʄͲ21



ɇɉɁɃȿɃ





1.100.000€


ɇʏɿʎ ɸʋʊʅɸʆɸʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ ɲʆɲʄʑɸʏɲɿ ɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʏɸʖʆɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ
ɹʌɶʘʆʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɲʆʘʏɹʌʘʋʀʆɲʃɲ.

1.ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆɷɿɲʃʉʋʏʙʆʅɹʍɻʎʏɳʍɻʎʃɲɿɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʔʘʏɿʍʅʉʑControl
RoomȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɷɿɲʃʊʋʏʘʆ ʅɹʍɻʎ ʏɳʍɻʎ (6 kV)
ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ (45 ʏɸʅ.) ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɸʑʌʐɽʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍʏɻ
ɷɿɲʆʉʅɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏʘʆ ʔʉʌʏʀʘʆ ʅɹʍɻʎ ʏɳʍɻʎ (ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ ʃɲɿ
ɲʆʏʄʀɸʎ).ȸʅɸʄɹʏɻɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸɸʇɹʄɿʇɻ.
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2.ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻȳɸʘɶʌɲʔɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ(GIS)ȴȵɇɌȰ

ɈʉɹʌɶʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼʎɴɳʍɻʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆʏʉʐȴȵɇɌȰ
ʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆʋʄɼʌɻɹʆʏɲʇɻʏʘʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐȴȵɇɌȰʃɲɿʏɻʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ
ɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐʎʅɹʍʘGISͲwebɸʔɲʌʅʉɶʙʆʋʌʉʎʍʏʉʐʎʏɸʄɿʃʉʑʎʖʌɼʍʏɸʎ.


6. ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɌʐʍɿʃɼʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆȴȵɇɌȰ–Ⱦɹʆʏʌʉȵʄɹɶʖʉʐ
ɌʐʍɿʃɼʎȰʍʔɳʄɸɿɲʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

ȵɇɌȰ,

ɸʑʌʐɽʅɻ


ɃɿɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐȵɇɌȰ,ʐʋɳɶʉʆʏɲɿʍʏɿʎɸʐʌʘʋɲʁʃɹʎʐʋʉɷʉʅɹʎɺʘʏɿʃɼʎʍɻʅɲʍʀɲʎ.Ʌɿɽɲʆɼ
ɷɿɲʃʉʋɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɼ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ ʏʉʐʎ ɽɲ ɸʀʖɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ɲʆʏʀʃʏʐʋʉ ʍʏɻ ʖʙʌɲ ʃɲɿ
ʋɲʆɸʐʌʘʋɲʁʃɳ.
ɇʃʉʋʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɻ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ʐʋʉɷʉʅʙʆʏʉʐȴȵɇɌȰʄʊɶʘʏɻʎʌɲɶɷɲʀɲʎɸʇɹʄɿʇɻʎʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆɸʔɲʌʅʉɶʙʆʍʏʉʆʏʉʅɹɲ
ʃɲɿɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲȾɹʆʏʌʉʐȵʄɹɶʖʉʐɌʐʍɿʃɼʎȰʍʔɳʄɸɿɲʎ(ȾȵɌȰ)ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲʎʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ʏɻʎ ʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 2008/114/ȵȾ ʋɸʌʀ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʐʋʉɷʉʅʙʆ ɺʘʏɿʃɼʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ, ʋʉʐ
ɸʆʍʘʅɲʏʙɽɻʃɸʍʏɻʆɸʄʄɻʆɿʃʊɷʀʃɲɿʉʅɸʏʉɅȴ39/2011.
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ɇʏʊʖʉʎɸʀʆɲɿɻɲʋʉʏʌʉʋɼ,ʉʅɸʏʌɿɲʍʅʊʎʃɲɿɻɸʇʉʐɷɸʏɹʌʘʍɻɲʋɸɿʄʙʆʃɿʆɷʑʆʉʐ(ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ:ʃʄʉʋɼ,ɷʉʄɿʉʔɽʉʌɳ,ʏʌʉʅʉʃʌɲʏʀɲ,ɲʏʑʖɻʅɲ,ʔʐʍɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲ).
Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
-

-

ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ ʏʌʘʏʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ
ɸʃʋʊʆɻʍɻɇʖɸɷʀʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏʘʆʐʋʉɷʉʅʙʆ
ɇʑʆʏɲʇɻɈɸʖʆɿʃʙʆʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɲʍʔɲʄɸʀɲʎʃɲɿʏʉʐȾɹʆʏʌʉʐȵʄɹɶʖʉʐ
ʔʐʍɿʃɼʎȰʍʔɳʄɸɿɲʎ(ȾȵɌȰ)
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʍʏɿʎ ʐʋʉɷʉʅɹʎ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ (ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ: ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ CCTV, ɲɿʍɽɻʏɼʌɸʎ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ʋɲʌɲɴʀɲʍɻʎ, ʍʐʆɲɶɸʌʅʉʀ,
ʋʌʉɴʉʄɸʀʎ,accesscontrol,ʃʄʋ.)
Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɍʐʍɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ (ȾȵɌȰ) ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿʏʉʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɲʍʔɲʄɸʀɲʎʏʘʆɉʋʉɷʉʅʙʆ.



7. [ȲɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻɲʃʌʀɴɸɿɲʎʅɹʏʌɻʍɻʎʍɸʍʏɲɽʅʉʑʎʏʉʐȵɇɀɌȰ–
ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]


8. Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɀɸʏʌɼʍɸʘʆʃɲɿ
ȵʋʉʋʏɸʀɲʎ/ȵʄɹɶʖʉʐʍɸɇʏɲɽʅʉʑʎɀʃɲɿɀ/ɆʏʉʐȵɇɀɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ
Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ,ɹʌɶʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ȶʌɶʉɸʄɹɶʖʉʐ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

4,5ɸʃɲʏ.€

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

4,5ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȰʐɶͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ

ȵɇɌȰ,

ɸʑʌʐɽʅɻ
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Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ
ȵʋʉʋʏɸʀɲʎ/ȵʄɹɶʖʉʐ ʍɸ ɸʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (24) ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʎ (ɀ) ʃɲɿ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑʎ(M/Ɇ)ɇʏɲɽʅʉʑʎ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʋɿʏɸʐʖɽʉʑʆ:

-

ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɼɷɻ ɲʆɲɴɲɽʅɿʍʅɹʆʉʐʎ 15 (ɀ/Ɇ)
ɇʏɲɽʅʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʆɹʉʐʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉʐʎ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʊʋʘʎ ɲʐʏʉʀ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲ ɹʌɶɲ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʅɹʍʘ ʊʅʉɿʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿɲʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʎ, ɸʋɿʏʐɶʖɳʆʉʆʏɲʎ
ɲʔɸʆʊʎ ɳʅɸʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʆɲʄʘʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ɲʔɸʏɹʌʉʐ ɲʋʊ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎʏʘʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲʏɳʏɻʔɳʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʎ,

-

ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ ʍʏʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ɷʐʆɲʏʊ ɴɲɽʅʊ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ
ɲʋʊʏʉɇʑʍʏɻʅɲȵʋʉʋʏɸʀɲʎ/ȵʄɹɶʖʉʐʍʏʉʐʎɇʏɲɽʅʉʑʎʏʉʐȵɇɀɌȰ,ɸʋɿʏʐɶʖɳʆʉʆʏɲʎ(ɲ)
ʏɲ ʅɸʏʌɻʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏʘʆ ɇʏɲɽʅʙʆ ʆɲ ʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ɈɻʄɸͲɸʋʉʋʏɸʀɲʎ
ʃɲɿɈɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ(SCADA)ʏʘʆȾɹʆʏʌʘʆȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿȾɲʏɲʆʉʅɼʎɌʉʌʏʀʉʐ(ȾȵȾɌ)ʏʉʐ
ȴȵɇɌȰ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ – ʖʘʌʀʎ ɸʆɷɿɳʅɸʍɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ – ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐʎ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ Ɇʉɼʎ Ʌʉʄʄɲʋʄʙʆ Ɇɸʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ ȶʌɶʉʐ ʍʏʉʐʎ ɇʏɲɽʅʉʑʎ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ʃɲɿ (ɴ) ʃɲʏ’ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏɻʆ
ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȵɇɌȰ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʏʉʐ ɸʐʌʘʋɲʁʃʉʑ ʃɲɿ ɸɽʆɿʃʉʑ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ (ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ,ʃɲʏɲʆʉʅɹʎʋʉʍʉʏɼʏʘʆɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʍɸɍʌɼʍʏɸʎ,ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ),ʃɲɿ

-

ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ
ȵʋʉʋʏɸʀɲʎ/ȵʄɹɶʖʉʐʏʘʆɇʏɲɽʅʙʆɶɿɲʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɷɸʃɲɸʏʀɲ,ʃɲɽʙʎʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʏʉ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ʍʏʉʐʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ ɇʏɲɽʅʉʑʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʃɲʏɳ ʅɹʍʉ ʊʌʉ ɶɿɲ ʅʀɲ
ɷɸʃɲɸʏʀɲʃɲɿɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʅɻʆʐʋʉʍʏɻʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɿʎʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɸʎɸʏɲɿʌɸʀɸʎʏʉ
ʋʌʉʍɸʖɹʎʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ.

ȸ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɀɹʏʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ȵʋʉʋʏɸʀɲʎ/ȵʄɹɶʖʉʐ ʍʏʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎʏʉʐȵɇɀɌȰʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
x
x
x
x
x

ʏʉ ȿʉɶɿʍʅɿʃʊ ʃɲɿ ʏʉʆ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊ ʏʉʐ Ɉʉʋɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɈɻʄɸͲɸʋʉʋʏɸʀɲʎ ʃɲɿ
Ɉɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ(SCADA),
ʏʉʆɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʉȿʉɶɿʃʊȵʄɸɶʃʏɼ(ProgrammableLogicController–PLC)
ʏʉʆɉʋʉʄʉɶɿʍʏɼɆʉɼʎ(FlowComputer)
ʏʉɍʌʘʅɲʏʉɶʌɳʔʉȰɸʌʀʉʐ(GasChromatograph),ʃɲɿ
ʏʉʆɸʇʉʋʄɿʍʅʊʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑ



9. ɁɹʉʃʏʀʌɿʉɶʌɲʔɸʀʘʆȴȵɇɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ
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Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȶʌɶʉ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐ
ȵɇɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

11ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ22

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ22

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ25ʃɲɿɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈɲʃɸʆʏʌɿʃɳɶʌɲʔɸʀɲʏʉʐȴȵɇɌȰʍʏɸɶɳɺʉʆʏɲɿʍɼʅɸʌɲʍɸɸʆʉɿʃɿɲɺʊʅɸʆʉʃʏʀʌɿʉ.
ȾɲɽʀʍʏɲʏɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʍʃʊʋɿʅʉɶɿɲʏʉʆȴȵɇɌȰʆɲɲʋʉʃʏɼʍɸɿɹʆɲɿɷɿʊʃʏɻʏʉʃʏɼʌɿʉʃɸʆʏʌɿʃʙʆ
ɶʌɲʔɸʀʘʆ,ʏʉʉʋʉʀʉɽɲɲʋʉʏɸʄɹʍɸɿʋɳɶɿʉʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ,ɽɲʍʐʅɴɳʄɸɿʍʏɻʆɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʏʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɷɲʋɲʆʙʆʃɲɿɽɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿɴɸʄʏɿʘʅɹʆɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏɻʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ,ɸʆʙʋɲʌɳʄʄɻʄɲɽɲʋʌʉɴɳʄɸɿʃɲɿ ɽɲɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑɸɿʏʉʊʌɲʅɲʃɲɿʏɿʎɲʇʀɸʎʏɻʎ
ɸʏɲɿʌʀɲʎ.
ȸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺɸʏɲɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋɸʌʀʋʉʐ 6.500 ʏ.ʅ ʍɸ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲ ʅɸ ʏʉ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʃʏʀʌɿʉʃɸʆʏʌɿʃʙʆɶʌɲʔɸʀʘʆʏʉʐȴȵɇɌȰ.
ɃʍʏʊʖʉʎɸʀʆɲɿʆɲʅɻʐʋɳʌʇɸɿɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻʏʘʆʖʌɻʍʏʙʆʏʉʐȵɇɌȰʄʊɶʘʏɻʎɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ
ʋʉʐɽɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ,ʃɲʏɳɴɳʍɻɲʋʊʏʉʃʊʍʏʉʎɸʆʉɿʃʀʉʐ.ȵʋɿʋʄɹʉʆɸʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿɽɲʐʋɳʌʇɸɿʃɲɿ
ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎʄʊɶʘʐʗɻʄʊʏɸʌʘʆɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆʏʉʐʆɹʉʐʃʏɿʌʀʉʐ.ȸ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ɹʘʎ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ 2022,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎ.


10. ɈɸʖʆɿʃʊʃɹʆʏʌʉɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʍʏɻɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ


25

ɉʋʊʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʊʏɿʅɸʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉɲʋʊʍɴɸʍɻʎʀʍɻʅɸ40ɹʏɻ,ɷɸʆɽɲʐʋɳʌʖɸɿɲʌʆɻʏɿʃɼ
ɸʋʀʋʏʘʍɻʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ.
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Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

1,6ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ,ɸʑʌʐɽʅɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ17

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ
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Ɉʉ ȶʌɶʉ ɲʔʉʌɳ  ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʆʊʎ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɼ
ɸʇɳʍʃɻʍɻʏʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ.ȸɲʆɳʋʏʐʇɻʅɿɲʎʏɹʏʉɿɲʎʐʋʉɷʉʅɼʎɽɲɸʀʆɲɿɻʋʌʙʏɻ
ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʘʆȲɲʄʃɲʆʀʘʆ.Ⱥɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀʋʌʘʏɲʌʖɿʃɳɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ʏʉʐʏɸʖʆɿʃʉʑʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʏʉʐȴȵɇɌȰɲʄʄɳɽɲɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿʃɲɿɸʐʃɲɿʌʀɲɶɿɲʐʋɻʌɸʍʀɸʎʅɻͲ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎɶɿɲʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɳʄʄʘʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿȴɿɲʆʉʅɼʎ,
ʍʐʅɴɳʄʄʉʆʏɲʎʍʏɻʆʅɸʀʘʍɻʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎɶɿɲʏʉʐʎȶʄʄɻʆɸʎɍʌɼʍʏɸʎ.
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʏʉ Ⱦɹʆʏʌʉ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɽɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɹʆɲ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ʃʏʀʌɿʉ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ
ʍʏɸɶɳʍɸɿʏʉʐʎʖʙʌʉʐʎɷɿʉʀʃɻʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲʏɻɽɸʘʌɻʏɿʃɼɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʅɿɲʇɸʖʘʌɿʍʏɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʉʐɽɲɸʀʆɲɿʉɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃʊʎʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎ,ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɽɲ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʉ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ  ʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɶɿɲ ʋʌɲʃʏɿʃɼ
ɸʇɳʍʃɻʍɻ


11. ȵʋɲʑʇɻʍɻʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʔɸɷʌɿʃɼʎȻʍʖʑʉʎʍʏʉʆɈɸʌʅɲʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊɉɌȰ
ʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɉɌȰʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

3,5ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȵʋɲʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʔɸɷʌɿʃɼʎ
ȻʍʖʑʉʎʍʏɻɆɸɴʐɽʉʑʍɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɲʌͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɀɲʌͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ɈʉɹʌɶʉɲʔʉʌɳʍʏɻʆɸʋɲʑʇɻʍɻʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʔɸɷʌɿʃɼʎȻʍʖʑʉʎʍʏʉʆɈɸʌʅɲʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊɉɌȰ
ʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎɲʋʊʏɲ9MVAʍʏɲ12MVA,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɿʎʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎɶʌɲʅʅɹʎȴȵȸ.
ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ Post Expansion Performance Test ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʏɻʎ 2ɻʎ
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʍʏɻɆɸɴʐɽʉʑʍɲ,ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸʊʏɿɸʇɲɿʏʀɲʎʏɻʎʐʗɻʄɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʏʉʐʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʏʉʐɲʆɲɴɲɽʅɿʍʅɹʆʉʐʏɸʌʅɲʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑɉɌȰ,ɷɸʆɸʋɲʌʃɸʀɻ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʔɸɷʌɿʃɼɿʍʖʑʎ.
Ƀɿ ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʃʐʌʀʘʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɳʆɸɿ ʉ ȴȵȴȴȸȵ
ʍʏʉʆ ʐʋʉʍʏɲɽʅʊ ʍʏɲ ɀɹɶɲʌɲ. Ȱʔʉʌɳ ɸʋʀʍɻʎ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ ɲʄʄɲɶɹʎ ʍʏʉ ʐʋɳʌʖʉʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʊɷʀʃʏʐʉ.


12. ȶʌɶɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑȵɇɌȰͲ4ɻɃʅɳɷɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ,ɹʌɶʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

0,49ɸʃɲʏ.€

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

0,49ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʐʇɻʅɹʆɻɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻʉʐʄͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻʉʐʄͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
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Ɂɲɿ


1. Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʑʉ(2)ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆȲɲʆʙʆ24''Mokveld
Ȱʔʉʌɳʍʏɻʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʑʉ(2)ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆȲɲʆʙʆ24’’MOKVELDʍʏʉɀɸʏʌɻʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊ
ɇʐʆʊʌʘʆɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐʅɸʍʏʊʖʉʏɻɴɹʄʏɿʍʏɻʌʑɽʅɿʍɻʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎɌȰʃɲʏɳʏɻʆɸʋɸʌʖʊʅɸʆɻ
ʅɻɸʋɲʆɷʌʘʅɹʆɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ.Ɉʉʍʐʆʉʄɿʃʊʋʉʍʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏʉɹʌɶʉʏɻʎ
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʆɹʘʆɴɲʆʙʆɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸ350.000€

2. Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʑʉ(2)ʗʐʃʏɿʃʙʆʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆ
Ɉʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷʑʉ (2) ʗʐʃʏɿʃʙʆ
ʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆYORKChillersʍʏʉɀɸʏʌɻʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊɇʐʆʊʌʘʆɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʗʑʇɻʎʃɲɿʏɻʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʏɸʌɻʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐ.
Ɉʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ71.880€.


3. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʌɿʙʆ(3)ʅʉʆɳɷʘʆodorantʍɸɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʎɇʏɲɽʅʉʑʎ
Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʌɿʙʆ (3) ʆɹʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ odorant ʍʏʉʐʎ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʎ ɇʏɲɽʅʉʑʎ ʍʏɻʆ Ȱʄɸʇɲʆɷʌʉʑʋʉʄɻ, Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ ʃɲɿ Ʌɸʏʌʉʋɻɶɼ. Ɉʉ ɹʌɶʉ ɽɲ
ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ʍʏɻʆ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʊʍʅɻʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ. Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ70.000€.


13. ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʃʏɿʌɿɲʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɉɌȰʃɲɿȾȿɇ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ
Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ,ɹʌɶʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2ɸʃɲʏ.€

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʐʇɻʅɹʆɻɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȴɸʃͲ21
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Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


1. ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻȾʏɿʌɿɲʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɉɌȰ
ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɲʔʉʌɳ ʍɸ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ/ʗʑʇɻʎ  ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
ʔʘʏɿʍʅʉʑʙʍʏɸʆɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ.Ɉʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸ
100.000€.

2. ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻȾʏɿʌɿɲʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆȾȿɇ
ɇʃʉʋʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ Ⱦʏɿʌɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ȸʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ/
ɀɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʘʆ Ⱦɹʆʏʌʘʆ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ & ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸɸʆɲʌʅʊʆɿʍɻʅɸʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎɲʋʊɷʉʍɻʎ
ʃʏɿʌʀʘʆ‘’ȾȵɁȰȾ’’(ɌȵȾȲ2367/12.07.2017).ȸɸʆʄʊɶʘɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʅɸʏɲʇʑɳʄʄʘʆʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɲʔʉʌɳɲʔʉʌɳʍɸʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎʍʏɻʆʋʌʊʍʉʗɻʏʘʆʃʏɿʌʀʘʆ,ʍʏʉʍʑʍʏɻʅɲɽɹʌʅɲʆʍɻʎ/ʗʑʇɻʎ
ʔʘʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʔʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃʙʆ ʃʄʋ. Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʍɸ
1.900.000€.


14. ɈɸʖʆɿʃɼȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȰʆʏɿɷɿɲɴʌʘʏɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

2ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʐʇɻʅɹʆɻɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȻɲʆͲ23

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ȻɲʆͲ23

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
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Ɂɲɿ


ȸ ʍʐʆɸʖɼʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ Ⱦɲɽʉɷɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʘʎ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɸʌɶɲʄɸʀʉ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʍʘʄɻʆɲɶʘɶʉʑ ʋʉʐ ɷʌɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʍʏɻʆ
ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ Ȼn Line Inspection (ILI) ʃɲɿ ɸʅʋʄʉʐʏʀɺɸɿ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎPipelineIntegrityManagementSystem(PIMS).
ȸɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɽʉɷɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɲʔʉʌɳʏʌɸɿʎɴɲʍɿʃɹʎ
ʍʐʆɿʍʏʙʍɸʎ:

1. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎʅɸʏʌɼʍɸʘʆʅɸʏɻʄɸʅɸʏɳɷʉʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏɻʄɸʌʑɽʅɿʍɻ:
ɲ. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʏɻʄɸʅɹʏʌɻʍɻʎ / ʏɻʄɸʌʑɽʅɿʍɻʎ ɀɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆ / Ȱʆʉʌɽʘʏʙʆ ʃɲɿ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆɇʏɲɽʅʙʆȾɲɽʉɷɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɴ. Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼʏɲʖʐʏɼʏʘʆɷɿɳɴʌʘʍɻʎʃɲɿɳʄʄʘʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʃɲɽʉɷɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʍɸɸɿɷɿʃɳɲɿʍɽɻʏɼʌɿɲ.
Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋʀʍɻʎʏɻʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɀɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆ/Ȱʆʉʌɽʘʏʙʆ
ʅɸʖɲʅɻʄʊʃʊʍʏʉʎDCʍʏʉɿʖɸʀʘʆ.

2.
ȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻͲȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɸʏʙʆɻʄɸʃʏʌʉʅɲɶʆɻʏɿʃʙʆɸʋɿɷʌɳʍɸʘʆ
ɀɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ɼ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲɶʘɶʙʆ ɶɸɿʙʍɸʘʆ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ʅʉʆʘʏɿʃʙʆ ʍʐʆɷɹʍʅʘʆ,
ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ ɲɶʘɶʙʆ ɲʋʊ ʃɸʌɲʐʆʊ ʃɲɿ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɿʆɷʑʆʘʆ
ɷɿɳɴʌʘʍɻʎ.
3. Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʃʏʉʆʘʏʙʆɸʋɲɶʊʅɸʆʘʆʏɳʍɸʘʆʍʏʉʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʍʑʍʏɻʅɲɶɸɿʙʍɸʘʆ


15. ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʐɷʌɲʐʄɿʃɼʎʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎʏʉʐȵɇɀɌȰʍɸ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʖʌʊʆʉ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȶʌɶʉ
ɸʄɹɶʖʉʐ/
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

0,412ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʐʇɻʅɹʆɻɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȴɸʃͲ19

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇɸʋͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɇɸʋͲ21
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Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎPipelineManager.Ɉʉʄʉɶɿʍʅɿʃʊɽɲ
ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʏɸʀ ʍʏʉ ȵɇɀɌȰ ʃɲɿ ɽɲ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ʍɸ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ
ʖʌʊʆʉʐʃɲɽʙʎʃɲɿoffͲlineʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻɶɿɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐ
ȵɇɌȰ.ȴɸɷʉʅɹʆɲʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑʖʌʊʆʉʐʃɲɿɿʍʏʉʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɽɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɲʐʏʊʅɲʏɲɲʋʊ
ʏʉ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ SCADA ʃɲɿ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ʔʉʌʏʀʉʐ. Ⱥɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʅɿɲ ɳɷɸɿɲ
ʋɲʌɲʅɸʏʌʉʋʉʀɻʍɻʎɶɿɲɸɿʍɲɶʘɶɼʅɸʏɲɴʉʄʙʆɼʋʌʉʍɽɻʃʙʆʍʏʉʅʉʆʏɹʄʉ.
Ɉʉ ɹʌɶʉ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ɸʆʊʎ ʆɹʉʐ ʏʌʊʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ,
ɴɳʍɸɿ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊ ʖʌʊʆʉ, ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲʎ ʍʏʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʆɲ ɸɿʍɳɶɸɿ ʋʌʉɶʆʘʍʏɿʃɳ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ɷʉʐʄɸɿɳ
ʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ɷʘʅɲʏʀʘʆ ɸʄɹɶʖʉʐ, ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʍʔɲʄʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʃɲɿʆʉʏʊʅɸʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʋʉʐ ɽɲ ɲʐʇɼʍʉʐʆ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.

Ɉʉʄʉɶɿʍʅɿʃʊɽɲʐʋʉʍʏɻʌʀɺɸɿʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ɉɷʌɲʐʄɿʃɹʎʃɲʏɲʏʉʅɹʎʏʉʐɲɶʘɶʉʑʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻɲʋʉɽɻʃɸʐʅɹʆʉʐɲɸʌʀʉʐɲɶʘɶʉʑ
ȰʆʀʖʆɸʐʍɻʐʋɸʌͲʃɲɿʐʋʉͲʋʀɸʍɻʎʍɸʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʍɻʅɸʀʉʏʉʐɲɶʘɶʉʑ
Ȱʆʀʖʆɸʐʍɻɷɿɲʌʌʉɼʎʃɲɿɸʆʏʉʋɿʍʅʊʎɽɹʍɻʎɷɿɲʌʌʉɼʎʍʏʉʆɲɶʘɶʊ
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʋʉɿʉʏɿʃɼʎɲʆɳʄʐʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʃɲɿɹɶʃɲɿʌɻʋʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋɲʌɲɴʀɲʍɻʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻɽɹʍɻʎʍʐʍʃɸʐɼʎʇɹʍʏʌʉʐ
Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɳʅɸʍɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ɲɶʘɶʙʆ, ʍʐʆɽɻʃʙʆ, ɸʃʏɹʄɸʍɻ whatͲif
ʍɸʆɲʌʀʘʆ ʃɲɿ lookͲahead ʍɸʆɲʌʀʘʆ, ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɸʋɿɴʀʘʍɻʎ ʋɿɽɲʆʙʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆɷɿɲʏɲʌɲʖʙʆɼɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʃʌʀʍɻʎ.



16. Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɸʔɲʌʅʉɶʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

7ɸʃɲʏ.€
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ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

7ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɏɻʔɿʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ
ʏʘʆʃʑʌɿʘʆɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ
ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ
Ȳɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎʋʉʐ
ɸʇɳɶɸʏɲɿɲʋʊɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɳ
ɷɸɷʉʅɹʆɲʃɲɿʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʄɼʗɻʎ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
Ȳɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɷɿɲʏʅɻʅɲʏɿʃɼʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎʃɲɿʏɻʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎʅɸ
ʏʌʀʏɲʅɹʌɻ
ȵʋʀʏɸʐʇɻɴɹʄʏɿʍʏɻʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐ
ʃʑʃʄʉʐɺʘɼʎʏʘʆʋɲɶʀʘʆ(Asset
LifecycleManagement)ʃɲɿɴɸʄʏʀʘʍɻ
ʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʃɲɿ
ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐ
Ȱʋʊʃʏɻʍɻʉʄɿʍʏɿʃɼʎɸɿʃʊʆɲʎʏʘʆ
ɸʏɲɿʌɿʃʙʆʃɿʆɷʑʆʘʆʃɲɿʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʅɸʏʉ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ɇɸʋͲ2019

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉʍʑʍʏɻʅɲ

16945

Ɍɳʍɻ1:ȻɲʆͲ2021
Ɍɳʍɻ2:ȻɲʆͲ2023
Ɍɳʍɻ1:ȻɲʆͲ2021
Ɍɳʍɻ2:ȻɲʆͲ2023

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ƀ ȴȵɇɌȰ, ʅɸ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʊ ʍʏʊʖʉ ʏʉʆ ʗɻʔɿɲʃʊ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊ ʃɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɲʆʏɲʋʉʃʌɿɽɸʀ ʍʏɿʎ ʋʌʉʃʄɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɿʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ɿʍʖʑʉʆ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ,ɹʖɸɿ ʃɲʏɲʌʏʀʍɸɿ ɹʆɲʋɸʆʏɲɸʏɹʎ ʋʄɳʆʉ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻ
ʅɸʏɳɴɲʍɻʍʏʉʆɹʉȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊɀʉʆʏɹʄʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ.ɇʏʉɸʆʄʊɶʘʋʄɲʀʍɿʉ,ʏʉ"ȶʌɶʉɶɿɲʏʉ
ɀɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊ ʏʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ" ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻʆ ʋʄɼʌɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ
ʋɸʆʏɲɸʏʉʑʎ ʋʄɳʆʉʐ ʃɲɿ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆɽɹʍʋɿʍɻ ɸʆʊʎ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ȴɿɲʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ
ʃɲɿ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
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ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʆɹʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ, ʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɹʌɶʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ
ɲʋʊɷʑʉʌʉɹʎɸʌɶɲʍɿʙʆ(workstreams):
1. Ɍɳʍɻ1:Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʆɹʌɶɸɿɸʎʋʉʐɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆʍʏɻʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘɴɸʄʏʀʘʍɻʏʉʐ
ʅʉʆʏɹʄʉʐ ȴɿɲʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ
ɴɹʄʏɿʍʏɻʎȰʍʔɳʄɸɿɲʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ.ɀɸʏɲʇʑɳʄʄʘʆ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɷʌɳʍɸɿʎʊʋʘʎ
ʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎɸʆʊʎɅʄɲɿʍʀʉʐȰʍʔɳʄɸɿɲʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆɴɳʍɸɿɴɹʄʏɿʍʏʘʆʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ʃɲɿɷɿɸɽʆʙʆʋʌʉʏʑʋʘʆ,ɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ/ɷɿʃʄɸʀɷʘʆɲʍʔɲʄɸʀɲʎɶɿɲʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻʏʉʐɴɹʄʏɿʍʏʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɽʙʎɻʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏʘʆʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɴɹʄʏɿʍʏɻ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ʃɲɿ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ ʏʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ. ȵʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲ, ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ ʌʉɼ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɷʌɳʍɸɿʎ
ɎɻʔɿɲʃʉʑɀɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʍɸʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑɁɹʔʉʐʎ(Cloud)ʃɲɿ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸʘʆɲʍʔɳʄɸɿɲʎʍʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿ
ʍʏɿʎʃʌʀʍɿʅɸʎʐʋʉɷʉʅɹʎʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ.
2. Ɍɳʍɻ2:Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʎɷʌɳʍɸɿʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘɴɸʄʏʀʘʍɻʃɲɿ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ (business applications)
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɹʆʏɲʇɻ ʆɹʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ʃʑʌɿʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏʘʆ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ, ʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆɸʔɲʌʅʉɶʙʆɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʋɲʌɲʋʊʆʘʆʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɶɿɲʏɻɴɹʄʏɿʍʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐʃʑʃʄʉʐɺʘɼʎʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ.
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ, ʉ ȴȵɇɌȰ ʍʃʉʋɸʑɸɿ ʆɲ
ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿʏʅɼʅɲʏʘʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʃʑʌɿʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ,
ʉɿʉʋʉʀɸʎʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆʏɿʎɴɲʍɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɹʎʏʉʐʃɲɿʆɲɸʆʏɳʇɸɿʆɹɸʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʅɸ
ɲʋʙʏɸʌʉʍʏʊʖʉʏʉʆʍʐʆɸʖɼɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʏʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆʐʋʉɷʉʅʙʆ,ʏɻʗɻʔɿʉʋʉʀɻʍɻ
ʃɲɿ ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ, ʏɻ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʅɸʀʘʍɻʏʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎ.
ɃɿʃʑʌɿʉɿɳʇʉʆɸʎɸʀʆɲɿʏʉʆɹʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲERP,ɻʐʋʉɷʉʅɼɶɿɲʏɻʆɲʆɳʃɲʅʗɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʅɸʏɳ
ɲʋʊ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ, ɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɸʆʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɲʌʖɸʀʘʆ, ɻ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐɷʐʆɲʅɿʃʉʑ,ɻɸɿʍɲɶʘɶɼɸʔɲʌʅʉɶʙʆʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻʎ,ɻ
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɹʌɶʘʆ, ʉɿ
ʉʋʉʀʉ ɽɲ ɸʋɿʏʌɹʗʉʐʆ ʅʀɲ ɶʌɻɶʉʌʊʏɸʌɻ, ʋɿʉ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʃɲɿ ɲʇɿʊʋɿʍʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ.


17. ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʙʆȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ26

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

26

ɈʉɹʌɶʉɹʖɸɿʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀɲʋʊʏʉʆȾɲʏɳʄʉɶʉɀɿʃʌʙʆȶʌɶʘʆ.
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Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

0,27ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʐʇɻʅɹʆɻɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ20

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɃʃʏͲ21

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɃʃʏͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ
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Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʐʋʉɹʌɶɲ:
1)
Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɉɌȰ : ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲ)ʏɻʆ ʅɸʄɹʏɻ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑPLCcontrolsystemforMarin–Gangway,ɴ)ʏɻʆʅɸʄɹʏɻʋʌʉʅɼɽɸɿɲ
ʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʆɹʉʐPLC&HMIcontrolsystemforSCVA/Bʃɲɿɶ)ʏɻʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎDryPowder(inLNGtanksA/B)
2)
Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ  ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɲɹʌɲ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɉɌȰ : Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ
ʅɸʄɹʏɻ & ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ  ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɲɹʌɲ ʍʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ(plant&instrumentAir)
3)
ɀɸʄɹʏɻ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ  ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʐʅʋʐʃʆʘʅɳʏʘʆ
ɇȸȺɉȰ:Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʅɸʄɹʏɻ,ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʍʐʅʋʐʃʆʘʅɳʏʘʆʍʏɻʅʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰ


18. ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ(ɹʏʉʎ2020)

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉɹʌɶʉ27

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʄɹɶʖʉʐ/ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

0,3ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʐʇɻʅɹʆɻɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲ20


27

ɈʉɹʌɶʉɹʖɸɿʅɸʏɲʔɸʌɽɸʀɲʋʊʏʉʆȾɲʏɳʄʉɶʉɀɿʃʌʙʆȶʌɶʘʆ.
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ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɁʉɸͲ20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɌɸɴͲ21

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɿɲȴȵɇɌȰɼɷɳʆɸɿʉ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɉɌȰ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ (ɃɅɇɌȰ) ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʃʑʌɿʉ
ʐʋʊɴɲɽʌʉɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ/ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆʅɸʏɲʇʑȴȵɇɌȰʃɲɿɍʌɻʍʏʙʆȵɇɀɌȰ/ɉɌȰʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʅɸʏɲʇʑ ɍʌɻʍʏʙʆ ȵɇɌȰ / ȵʋɿʄɸɶʊʆʏʘʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ, ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ. Ɉʉ ɃɅɇɌȰ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʏʉ
ȵɽʆɿʃʊ ʃɲ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ. ȳɿɲ ʆɲ
ɸʆɲʌʅʉʆʀɺɸʏɲɿʏʉɃɅɇɌȰʅɸʏɿʎʊʋʉɿɸʎɲʄʄɲɶɹʎʏʉʐʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ,ɲʄʄɳʃɲɿɶɿɲʆɲ
ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲ, ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʆɲ ɲʆɲɴɲɽʅʀɺɸʏɲɿ
ʍʐʆɸʖʙʎ.ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏʉ2020ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɉɌȰ
ʃɲɿ ȵɇɀɌȰ, ɲʆɳʋʏʐʇɻ  APIs ɶɿɲ ɷɿɲʍʐʆɷɹʍɸɿʎ ʅɸ ʋʄɲʏʔʊʌʅɸʎ  ʏʌʀʏʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ B2B
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ.


19. [ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʍɸM/RHARͲ
ELPE,L/VȾʊʌɿʆɽʉʎʃɲɿL/VɈʌʀʋʉʄɻ–ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]


20. [Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɷɻʅʉʋʌɳʏɻʍɻʎ(ɹʏʉʎ2020)–
ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]
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ȾɸʔɳʄɲɿʉIII.ȶʌɶɲɸʃʏʊʎ3ͲɸʏʉʑʎɅɸʌɿʊɷʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎ


Ȱ.Ɂɹɲȶʌɶɲ


Ȱ1. ȶʌɶɲ ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ɳʄʄɲ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ Ɍ.Ȱ. (ɹʌɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)


1. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉFSRUʏɻʎ
DIORYGAGAS–Ɉʉɹʌɶʉɲʐʏʊʅɸʏɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɲɹʌɶɲɸʆʏʊʎʏʌɿɸʏʉʑʎ
ʋɸʌɿʊɷʉʐɲʆɳʋʏʐʇɻʎ,ɸʆʊʏɻʏɲȰ2ʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȻȻ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

9,9ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʋɻɶʙʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ /
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ / Ȱʑʇɻʍɻ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

Ͳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ͳ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

Ͳ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

Ͳ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

Ͳ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ͳ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ɉɹʄʉʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ/ Ʌʌʊʍɽɸʏʉ Ɉɹʄʉʎ
ɇʑʆɷɸʍɻʎ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɂɲɿ


Ɉʉɹʌɶʉɲʔʉʌɳʍʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʆʊʎɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑʅɸɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ
490.000Nm3/h(ɼ11.76ɸʃ.Nm3/day).ɀɸʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ,ɽɲɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽɸʀʆɹʉ
ɇɻʅɸʀʉ ȵɿʍʊɷʉʐ,ɸʇʐʋɻʌɸʏʙʆʏɲʎɹʏʍɿʏɻʆɲʀʏɻʍɻʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎȴȻɏɆɉȳȰ GAS A.E.ɶɿɲ11.76
millionNm3/day.Ƀʍʏɲɽʅʊʎɽɲɹʖɸɿʅɹɶɿʍʏɻʋʀɸʍɻɸʇʊɷʉʐ66.4barg.


Ȱ2.ȶʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɹʌɶɲʍɸɲʐʏɼʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ.
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Ȱ3.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɹʌɶɲʍɸɲʐʏɼʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ.


Ȳ.Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲȶʌɶɲ


Ȳ1. ȶʌɶɲ ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ɳʄʄɲ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ Ɍ.Ȱ. (ɹʌɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)




1. ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏɻʆɉʋʊɶɸɿɲȰʋʉɽɼʃɻ
ʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʍʏɻɁʊʏɿɲȾɲɴɳʄɲ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

7,5ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʍʔɳʄɸɿɲɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

Ͳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ͳ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

Ͳ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

Ͳ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

Ͳ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ͳ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿɲʃʊʅɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ʉʖɿ


Ƀ ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ʃɲɿ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎ ɇʏɲɽʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʖʐʍɻ ʃɲɿ ɲʋʊʄɻʗɻ
ɲɸʌʀʉʐɲʋʊʏɻʆɉʋʊɶɸɿɲȰʋʉɽɼʃɻʍʏɻɁʊʏɿɲȾɲɴɳʄɲɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲɲʃʊʅɲɻɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼ
Ȱʋʊʔɲʍɻɷɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀ.
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Ȳ2.ȶʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ


1. Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɶʘɶʉʑ ɉʗɻʄɼʎ ʋʀɸʍɻʎ ɀɲʐʌʉʅɳʏɿ (Ȳɳɶɿɲ)Ͳȿɳʌʐʅʆɲ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʏɻʎȿȰɆȾɃȳ.ɀ.ɀȰ.ȵ.ʅɸ
ʏʉȵɇɌȰ

ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ,ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

17,5ɸʃɲʏ.€

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ɍʌɻʍʏʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲ13

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ͳ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

Ͳ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆʏɲʇɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

Ͳ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʘʌʀʅɲʆʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ͳ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

Ͳ

ɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸɍʌɼʍʏɸʎ

Ʉʖɿɲʃʊʅɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻʆʏʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ʉʖɿ



ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ

ʆɹʘʆ


Ɉʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉɹʌɶʉʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼ:

x

Ȱɶʘɶʉʑ ʅɼʃʉʐʎ 36 km ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ 10 in,ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ʇɸʃɿʆɳ ɲʋʊ ʏʉ ɴɲʆʉʍʏɳʍɿʉ
«ɀɲʐʌʉʅɳʏɿ (Ȳɳɶɿɲ)» ʏʉʐ Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ Ȱɶʘɶʉʑ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ʃɲɿ ɽɲ ʃɲʏɲʄɼɶɸɿ ʍʏɿʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎȿȰɆȾɃȰ.ȵ.ʍʏɻȿɳʌʐʅʆɲ,
x ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ʍʏɲɽʅʉʑ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀ ʍɸ ʖʙʌʉ ʋʉʐ ɽɲ ʋɲʌɲʖʘʌɼʍɸɿ ɻ
ȿȰɆȾɃ.
Ƀɿʏɸʖʆɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɶɿɲʏɻʆɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿʍɸɸʇɹʄɿʇɻ.
Ƀɿ ʅɸʄɹʏɸʎ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʅɸ ʏɻʆ ȿȰɆȾɃ Ȱ.ȵ. ɶɿɲ «ȵʃʋʊʆɻʍɻ
ʅɸʄɸʏʙʆɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʏʘʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏɻʎȿȰɆȾɃȰ.ȵ.ʅɸʏʉȵɇɌȰ».
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Ɉʉɹʌɶʉɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏɲɹʌɶɲɸʃʏʊʎʏʌɿɸʏʀɲʎʃɲɽʙʎɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿʃɲʅʀɲʋʌʊʉɷʉʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆ
ɲʆɳʄɻʗɻɷɹʍʅɸʐʍɻʎɲʋʊʏʉʆɍʌɼʍʏɻɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɼʎʏʉʐɹʘʎʍɼʅɸʌɲ.


Ȳ3.ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɹʌɶɲʍɸɲʐʏɼʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ.


ȾɸʔɳʄɲɿʉIV.ȶʌɶɲʋʉʐɲʋɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ2021Ͳ2030

Ɉʉɹʌɶʉ«ȰɶʘɶʊʎɉʗɻʄɼʎɅʀɸʍɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼ–Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲ(ʏʅɼʅɲɸʆʏɲɶʅɹʆʉʍʏʉȵɇɌȰ)»,ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɸʀʖɸ ʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ 2020Ͳ2029 ʘʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ
ɸʃʏʊʎʏʌɿɸʏʉʑʎʋɸʌɿʊɷʉʐɲʆɳʋʏʐʇɻʎɲʋɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿɲʋʊʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ2021Ͳ2030.
Ɉʉ ɹʌɶʉ ɸʆʏɳʖɽɻʃɸ ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʍʏʉ ɅȰ 2010Ͳ2014 (ɌȵȾ Ȳ’ 1399/16.06.2011) ʃɲɿ
ʋɲʌɹʅɸɿʆɸ ɲʋʊ ʏʊʏɸ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɅȰ, ʊʆʏɲʎ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ȶʌɶʉʐ ȵʋɲʐʇɻʅɹʆɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ
ȵʄʄɳɷɲͲȻʏɲʄʀɲʋʉʐʇɸʃʀʆɻʍɸʅɸʏɳʏɻʆɸʃɷɼʄʘʍɻɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎɲʋʊɍʌɼʍʏɻʏʉɀɳɿʉ2017,
ʋʉʐʘʍʏʊʍʉɷɸʆʍʐʆɸʖʀʍʏɻʃɸ.ȵʆʍʐʆʏʉʅʀɲ,ʏʉɹʌɶʉʋɲʌɹʅɸɿʆɸɶɿɲʋɸʌʀʋʉʐ10ʖʌʊʆɿɲʍʏɲɅȰ
ʖʘʌʀʎʆɲʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿʍɸʃɲʏɲʍʃɸʐɼ,ɸʆʙɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿʃɲʅʀɲɹʆɷɸɿʇɻʊʏɿʉɿʍʐʆɽɼʃɸʎɶɿɲɲʐʏɼ
ɽɲʃɲʄʐʔɽʉʑʆʍʏʉɳʅɸʍʉʅɹʄʄʉʆ.ȵɳʆʇɲʆɲɸʅʔɲʆɿʍʏɸʀɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆɶɿɲʏʉɹʌɶʉ,ʉȴȵɇɌȰɽɲ
ʏʉ ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ʃɲɿ ȵʄʄɻʆɿʃʊ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʃɲɿ ɽɲ
ʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿʍɸʊʄɸʎʏɿʎɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.




2.000.000

3 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎȾʉʌʀʆɽʉʐ

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:10/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:06/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:06/2026

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:03/2026

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:01/2023

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:09/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:08/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:11/2021







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

28

85.000.000



2 ȰɶʘɶʊʎɉʗɻʄɼʎɅʀɸʍɻʎʋʌʉʎɅɳʏʌɲ

ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎȵɇɌȰʍɸʆɹɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎɼɲɶʉʌɹʎ







110.000.000

Ȼ.ɁȵȰȵɆȳȰ





ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ
ɍɆɃɁȻȾȰɃɆɃɇȸɀȰ
(€)



1 Ȱɶʘɶʊʎɉ.Ʌ.ʋʌʉʎʏɻȴʐʏɿʃɼɀɲʃɸɷʉʆʀɲ

A.ȵɆȳȰɈȰɃɅɃȻȰɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻȳȻȰɅɆɏɈȸɌɃɆȰɇɈɃ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ȵɆȳɃ

ȶʌɶɲɈʌɿɸʏʉʑʎɅɸʌɿʊɷʉʐȰʆɳʋʏʐʇɻʎ28







ɅɲʌɳʌʏɻʅɲI
ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʊʎɅʀʆɲʃɲʎȶʌɶʘʆɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ2021Ͳ2030
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ȶʌɶɲȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲɌ.Ȱ.(ɹʌɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)

[ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]

ɇʏɲɽʅʊʎɀ/ɆʍʏɻʆɁ.ɀɸʍɻʅɴʌʀɲɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐȵɇɀɌȰʅɸʏʉʆTAP



II.ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰȵɆȳȰ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉFSRUʏɻʎ
DIORYGAGAS

51.400.000



9.900.000

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:11/2021











ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2021



ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:10/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:06/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:10/2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7

6

5Ȱ

2.000.000

5 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɈʌʀʋʉʄɻʎ

ȶʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ

2.200.000

4 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏʉȱʌɶʉʎ/Ɂɲʑʋʄɿʉ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:06/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022
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680.000

2.000.000

1.300.000

11 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎAdGIII

12 ɇʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉɇʏɲɽʅʊCNGʏɻʎȴȵɅȰȵʅʋʉʌʀɲʎȰȵʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼ



13.000.000

350.000

10 ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀɇʏɲɽʅʉʑʍʏʉɇȰȿɌȰȱʆʘȿɿʉʍʀʘʆ

ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ

9 ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉFSRUȰʄɸʇɲʆɷʌʉʑʋʉʄɻʎ

8 ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐɲɶʘɶʉʑIGBʅɸʏʉȵɇɀɌȰʍʏɻʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼʎ

ȰɶʘɶʊʎɁɹɲʎɀɸʍɻʅɴʌʀɲʎ–ȵʐɺʙʆʘʆ/ȳɸʐɶɸʄɼʃɲɿ
Mɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:03/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:03/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:06/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:05/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ



ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:09/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:09/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:07/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:05/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:06/2024

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:05/2024
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2.350.000

3.400.000

1.870.000

4.000.000

3.220.000

2.160.000

13 ɇʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉɇʏɲɽʅʊCNGʏɻʎȴȵɅȰȵʅʋʉʌʀɲʎʍʏɻʆɈʌʀʋʉʄɻ

14 ɇʑʆɷɸʍɻȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎKavalaOilʅɸȵɇɀɌȰ

15 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏʉʆȱɶɿʉɁɿʃʊʄɲʉȲʉɿʘʏʀɲʎ(AdGIV)

16 ɇʑʆɷɸʍɻȵȿȲȰȿʅɸȵɇɀɌȰ

17 ɇʑʆɷɸʍɻʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎɈȵɆɁȰʅɸʏʉȵɇɌȰ

18

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:01/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:11/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2020

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:02/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:04/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:03/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:05/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:03/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:03/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:03/2023
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2.010.000

6.500.000

20.400.000

2.000.000

1.000.000

20 Ʌɿʄʉʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎʔʊʌʏʘʍɻʎɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ

21 ɁɹɲʋʌʉɴʄɼʏɲSmallScaleLNGʍʏʉʆɈɸʌʅɲʏɿʃʊʍʏɲɽʅʊɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎ

22 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɅʉʌɸɿɳʎ

23 ɇʏɲɽʅʊʎCNGʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɅʉʌɸɿɳʎ



19 ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀ/RȾɲɴɳʄɲʎ

ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎȵɇɌȰʍɸʆɹɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎɼɲɶʉʌɹʎ

ɇʑʆɷɸʍɻʏʉʐʆɹʉʐʍʏɲɽʅʉʑɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎELPEDISONʅɸʏʉ
ȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2020

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2020

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:09/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:06/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:09/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ



ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:11/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2022
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3.000.000

2.000.000

1.980.000

2.700.000

24 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐȱʍʋʌʉʐʎ

25 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/ɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɅɸʌɷʀʃʃɲȵʉʌɷɲʀɲʎ

26 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎȿɿɴɲɷɸɿɳʎ

27 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɀɸɶɲʄʊʋʉʄɻʎ

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐɅʌʉʍʘʌɿʆʉʑɇʏɲɽʅʉʑ:
12/2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻɅʌʉʍʘʌɿʆʉʑɇʏɲɽʅʉʑ:
ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ



ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:09/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:06/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:03/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:03/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2020

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2020

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2020

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022
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30.000.000

17.400.000

31 ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʍʏɲɽʅʉʑʍʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏɻʆɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ

ɁɹʉʎɇʏɲɽʅʊʎɇʐʅʋʀɸʍɻʎɶɿɲʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʏʉʐɲɶʘɶʉʑTAPʍʏɻɁ.
ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ(BoosterCompressor)

65.000.000

30 ɇʏɲɽʅʊʎɇʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏɻʆȰʅʋɸʄɿɳ

32

15.000.000



ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:Ȱʑʇɻʍɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ
ȵɇɌȰ

2.500.000

29 ɇʐʅʋɿɸʍʏɼʎʍʏʉʐʎȾɼʋʉʐʎʃɲɿɆʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼ





28 ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎȵɿʍʊɷʉʐʋʊʄɸʘʎȴʌʐʅʊʎ/ȿɻʏɼ

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:03/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:12/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:06/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:03/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:09/2021





ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:04/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:04/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:06/2021

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲɅʌʉʍʘʌɿʆʉʑɇʏɲɽʅʉʑ:12/2020
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242.000

1.200.000

11.600.000

36 ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎȲʌɲʖɿʊʆʘʆɇʑʆɷɸʍɻʎɇʏɲɽʅʉʑɉɌȰ

37 ɇʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎɲʋɲɸʌʀʘʆɉɌȰ

34

ɀɸʄɹʏɻ,ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
35
ɻʅɸʌɻʍʀɲʎʌʉɼʎɲɸʌʀʉʐ



1.900.000





ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɈɻʄɸͲɸʋʉʋʏɸʀɲʎʃɲɿɈɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ(SCADA)
ȾɹʆʏʌʘʆȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿȾɲʏɲʆʉʅɼʎɌʉʌʏʀʉʐ(ȾȵȾɌ)

[ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ,ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑSCADAʋɸɷʀʉʐʍɸɇʏɲɽʅʉʑʎM/R1ɻʎɶɸʆɿɳʎ
33 (1995Ͳ2000)

ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ:ȶʌɶɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎ/ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ/ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎȵɇɌȰ



ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:11/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:07/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:09/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:06/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:03/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ











ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:06/2023
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Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɷɿɲʃʉʋʏʙʆ ʅɹʍɻʎ ʏɳʍɻʎ ʃɲɿ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ
ʔʘʏɿʍʅʉʑControlRoomȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

[ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]

43 Ɂɹʉʃʏʀʌɿʉɶʌɲʔɸʀʘʆ

ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ

ȲɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻɲʃʌʀɴɸɿɲʎʅɹʏʌɻʍɻʎʍɸʍʏɲɽʅʉʑʎʏʉʐȵɇɀɌȰ

ʃɲɿ

ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʔʐʍɿʃɼʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆȴȵɇɌȰȾɹʆʏʌʉȵʄɹɶʖʉʐ
ɌʐʍɿʃɼʎȰʍʔɳʄɸɿɲʎ

Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
42
ȵʋʉʋʏɸʀɲʎ/ȵʄɹɶʖʉʐʍɸɇʏɲɽʅʉʑʎɀ/ɆʏʉʐȵɇɀɌȰ

41

40

39 ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻȳɸʘɶʌɲʔɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ(GIS)ȴȵɇɌȰ

38

11.000.000

4.500.000



1.200.000

100.000

1.000.000

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:08/2022

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ







ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:07/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2022
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2.000.000

2.000.000

47 ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʃʏɿʌɿɲʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɉɌȰʃɲɿȾȿɇ

48 ɈɸʖʆɿʃɼȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȰʆʏɿɷɿɲɴʌʘʏɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

3.500.000

491.880

ȵʋɲʑʇɻʍɻʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʔɸɷʌɿʃɼʎȻʍʖʑʉʎʍʏʉʆɈɸʌʅɲʏɿʃʊɇʏɲɽʅʊɉɌȰ
ʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎ

1.600.000

46 ȶʌɶɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑȵɇɌȰͲ4ɻɃʅɳɷɲ

45

44 ɈɸʖʆɿʃʊʃɹʆʏʌʉɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʍʏɻɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:01/2023

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:01/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:07/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:07/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:03/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:03/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:12/2022

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:12/2022
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[ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʍɸM/RHARͲ
ELPE,L/VȾʊʌɿʆɽʉʎʃɲɿL/VɈʌʀʋʉʄɻ

ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ(ɹʏʉʎ2020)

54 Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɷɻʅʉʋʌɳʏɻʍɻʎ(ɹʏʉʎ2020)

53

52





300.000

270.000

51 ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʙʆȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

412.000

7.000.000

ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʐɷʌɲʐʄɿʃɼʎʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎʏʉʐȵɇɀɌȰʍɸ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʖʌʊʆʉ

50 Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɸʔɲʌʅʉɶʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ

49









ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:02/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:11/2020

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:10/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:10/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:Ɍɳʍɻ1:1/2021,Ɍɳʍɻ
2:1/2023

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:Ɍɳʍɻ1:1/2021,Ɍɳʍɻ
2:1/2023

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ

ȶʆʏɲʇɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ:09/2021

ȶʆɲʌʇɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȶʌɶʉʐ:09/2021

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ:ȶʖɸɿʄɻʔɽɸʀ
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 ȶʌɶɲʍʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎ/Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏɻʆ
ɉʋʊɶɸɿɲȰʋʉɽɼʃɻʏɻʎɁʊʏɿɲʎȾɲɴɳʄɲʎ

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ(€)

7.500.000

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ(€)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1

 

ȶʌɶɲȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲɌ.Ȱ.(ɹʌɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)

ȻȻ.ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰȵɆȳȰ


ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ(€)

ȶʌɶɲȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰʅɸɳʄʄɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲɌ.Ȱ.(ɹʌɶɲ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ/ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ)

 









518.635.880€

Ȼ.ɁȵȰȵɆȳȰ

B.ȵɆȳȰȵȾɈɃɇɈɆȻȵɈɃɉɇɅȵɆȻɃȴɃɉ

ɀɸʌɿʃʊɇʑʆʉʄʉ

[ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʘʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ]

16964
Τεύχος B’ 1392/08.04.2021





ɀɸʌɿʃʊɇʑʆʉʄʉ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ

Ο Πρόεδρος

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

ȳɸʆɿʃʊɇʑʆʉʄʉ



Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑɉʗɻʄɼʎʋʀɸʍɻʎɀɲʐʌʉʅɳʏɿ(Ȳɳɶɿɲ)Ͳ
2 ȿɳʌʐʅʆɲʃɲɿʏʉʐɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑɶɿɲʏɻ
ʍʑʆɷɸʍɻʏɻʎȿȰɆȾɃȳ.ɀ.ɀȰ.ȵʅɸȵɇɌȰ



543.635.880€

25.000.000€

17.500.000
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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.

*02013920804210092*

