
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/ 
17.03.2020 «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτε-
ραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών 
Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον 
Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμ-
βανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του 
ν. 3775/2009 (Α’  122), του ν. 3894/2010 (Α’  204), 
του ν. 4608/2019 (Α’  66) και της παραγράφου 6 
του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθώς και 
του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940).

2 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
για το έργο «Διασύνδεσης του ΑΦΑ ΤΑΡ με το 
ΕΣΜΦΑ» στη Ν. Μεσημβρία του Δήμου Χαλκηδό-
νος του Ν. Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 (1)
   Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/ 

17.03.2020 «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προ-

τεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφο-

ρών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από 

τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπερι-

λαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του 

ν. 3775/2009 (Α’ 122), του ν. 3894/2010 (Α’ 204), 

του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της παραγράφου 6 

του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθώς και 

του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με 

το άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση της αγοράς ενέρ-

γειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ και στήριξη των Α.Π.Ε. 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και ιδίως τα άρθρα 23 και 44.

2. Τον ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» (Α’ 245) και ιδίως το 
άρθρο 160.

3. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 66), όπως ισχύει.

6. Τον ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ ’’περί θεσπίσεως πλαι-
σίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 101) και ιδίως το άρθρο 60.

7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως ισχύει.

8. Τον ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποί-
ησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α’ 204), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.

10. Τον ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομι-
λικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επι-
χειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 122) και ιδίως το άρθρο 9.

11. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), όπως ισχύει.

12. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές (αναδιατύπωση), L328/82/21.12.2018 Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/ 
17.03.2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικού 
πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών 
Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
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από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβα-
νομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 
(Α’ 122), του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του ν. 4608/2019 (Α’ 66) 
και της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), 
καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940).

14. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 787/2012, Διαδικασία 
παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργει-
ας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν 
υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου 
ΜΤ ή ΧΤ (Β’ 2655).

15. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

16. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

17. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

18. Την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τροποποίηση 
της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020, όπως εστά-
λη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 23.10.2020.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
28857/1083/17.03.2020 υπουργικής απόφασης

Την τροποποίηση της υπό στοιχεί ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 
28857/1083/17.03.2020 υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορή-
γηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συ-
μπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του 
ν. 3775/2009 (Α’  122), του ν. 3894/2010 (Α’  204), του 
ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της παρ. 6 του άρθρου 11 του 
ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδα-
φίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» 
(Β’ 940), στα εξής σημεία:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κατατάσσει τις αιτήσεις 
για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά 

προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Περιοχή του Διαχειριστή 
του Δικτύου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να χορηγεί 

οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμό μικρότερης 
προτεραιότητας συγχρόνως με σταθμό μεγαλύτερης 
προτεραιότητας, εφόσον η σύνδεση του σταθμού μι-
κρότερης προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει: είτε 
α) σε Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο), ο οποίος 
δεν εξυπηρετεί γραμμές (και φορτία) διανομής του τοπι-
κού δικτύου, είτε β) σε Ιδιωτικό Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή 
υφιστάμενο) κατά την έννοια της υπ’ αρ. 787/2012 από-
φασης ΡΑΕ, είτε γ) σε νέο υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ του ΕΔΔΗΕ, 
κατά την έννοια της υπ’ αρ. 787/2012 απόφασης της ΡΑΕ, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3.1. της απόφασης 
αυτής».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«3. Στα κορεσμένα δίκτυα, όπου υφίσταται αδιάθετο 
περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμ-
φωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας ή τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4546/2018, 
οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδε-
σης κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε 
σειρά προτεραιότητας, τηρώντας τις διατάξεις τις παρ. 1 
του άρθρου 2 του παρόντος, ανά κορεσμένο δίκτυο. Ει-
δικά στις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων όπου υφί-
σταται αδιάθετο περιθώριο συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων του άρθρου 60 του ν. 4546/2018, αιολικοί 
και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές 
Κοινότητες, δεν κατατάσσονται στην Ομάδα Γ’ εκτός αν 
πρόκειται για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμ-
μετέχουν Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή για Ενεργειακές Κοινό-
τητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ 
των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 καταργείται.
5. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολού-

θως:
«6. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για 

χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει 
αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο αρμό-
διος Διαχειριστής διατηρεί την υπόψη αίτηση σε εκκρε-
μότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής 
της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερό-
μενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της 
αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα 
και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον 
ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση 
σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση 
ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίω-
ση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, 
όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο αρμόδιος 
Διαχειριστής διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, 
χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική 
απάντηση επί της σχετικής υποβληθείσας αίτησης για 
χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτή-
τως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης αιτήσεων για 
χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Ο Διαχειρι-
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στής και σε αυτή την περίπτωση, διατηρεί την αίτηση 
σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία 
υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον εν-
διαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση 
της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα 
και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον 
ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση 
σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση 
ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίω-
ση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, 
όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής 
χορηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν κατα-
στεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προ-
τεραιότητα της αρχικής αίτησης».

6. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 9 ως ακολούθως:
«9. Όσον αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ορι-

στικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών που ανήκουν σε 
Ε.Κοιν., εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης με βάση 
τα υποβληθέντα κατά το χρόνο υποβολής της στοιχεία, 
προκύπτει η ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προ-
ϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια 
Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η 
ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των 
μελών της Ε.Κοιν.

Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαι-
ρούνται οι σταθμοί του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, 
όπως ισχύει και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού 
συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν. 4513/2018».

7. Ο τίτλος του άρθρου 4 της απόφασης αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Επικαιροποίηση και Δημοσιοποίηση Καταλόγων»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολού-

θως:
«1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου επικαιροποιεί τους 

καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα προ-
τεραιότητας στην οποία υπάγεται η κάθε αίτηση, κα-
θώς και τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώθηκε, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας, την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι κατάλογοι δη-
μοσιοποιούνται εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων 
ημερών του μήνα που έπεται. Οι προσφορές σύνδεσης 
κατά τον μήνα αυτό, εξετάζονται, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων για την ειδική περίπτωση της παρ. 6 
του άρθρου 3, με βάση τους καταλόγους, όπως αυτοί 
έχουν επικαιροποιηθεί και δημοσιοποιηθεί και η σειρά 
προτεραιότητας δεν επηρεάζεται από νέες αιτήσεις, με 
εξαίρεση τις αιτήσεις της Ομάδας Α.

Επίσης ο Διαχειριστής του Δικτύου, δημοσιοποιεί ανά 
δύο (2) μήνες τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λά-
βει προσφορές σύνδεσης ή για τις οποίες διαπιστώθη-
κε αδυναμία σύνδεσης. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον 
Υποσταθμό σύνδεσης ΥΤ/ΜΤ, τους Μετασχηματιστές 
σύνδεσης και τη γραμμή σύνδεσης.

Στους καταλόγους σημειώνεται αν έχει υποβληθεί αί-
τημα επανεξέτασης, κατόπιν γνωστοποίησης αδυναμίας 
σύνδεσης».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος - Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ-
ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypen.gov.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123573/3044  (2)
    Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

για το έργο «Διασύνδεσης του ΑΦΑ ΤΑΡ με το 

ΕΣΜΦΑ» στη Ν. Μεσημβρία του Δήμου Χαλκη-

δόνος του Ν. Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 109, αυτού.

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου  
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών και Τουρισμού σε Υπουργείο Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄ 160).

5. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως 
της “Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (Α΄ 152), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15), 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο 
του ν. 2593/1998 (Α΄ 59), σύμφωνα με το οποίο για την 
εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, απο-
θήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, 
των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί 
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με 
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αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστα-
σης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση 
από κάθε κείμενη διάταξη.

6. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313) «Απελευθέ-
ρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με το οποίο 
μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλά-
δος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 
στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

7. Tον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

8. Το π.δ. 33/2007 “Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της” 
(Α΄ 31).

9. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ-
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη-
λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8).

10. Το Δεύτερο Μέρος του ν.3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρ-
κων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

11. Το Κεφάλαιο Θ’ του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 158 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

12. Την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 «Πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση έργων, Αυθαίρετα, Δωρεές 
Μελετών κ.λπ.» (Α΄ 209).

13. Την υπό στοιχεία οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων της 
παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3982/2011 και καθορισμός 
αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β΄ 3533).

14. Τα άρθρα 1, 3 και 10 της υπό στοιχεία οικ.483/35/ 
Φ.15/17-01-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
του ν. 3982/2011 (Α’ 143), την τροποποίηση και ανανέ-
ωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τε-
χνική ανασυγκρότηση» (Β 158), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 
υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 
17-40 του ν. 3982/2011 “Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» 
(Β΄ 584/2012).

16. Την υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 από-
φαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συ-
στήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 
Λειτουργίας άνω των 16 bar”» (Α΄ 603), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/57196/1639/01-07-2019 
απόφαση του υπουργού ΠΕΝ, με την οποία χορηγήθη-
κε έγκριση εγκατάστασης στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο 
«Διασύνδεσης του ΑΦΑ ΤΑΡ με το ΕΣΜΦΑ» στη Ν. Με-
σήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος του Ν. Θεσσαλονίκης 
(Β’  2750), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/108451/2613/11-11- 2020 (Β’ 5022) όμοιά 
της.

18. Την υπ’ αρ. 133442/20-11-2020 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 112221/ 
2711/20-11-2020) αίτηση, συνοδευόμενη από φάκελο 
δικαιολογητικών, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία ο 
ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χορήγηση Έγκρισης Λειτουργίας του 
εν θέματι έργου.

19. Την υπ’ αρ. 133690/08-12-2020 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 
118321/2870/04-12-2020) επιστολή της εταιρείας 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με την οποία υποβλήθηκε το Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασία από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία.

20. Τις υπ’ αρ. 133782/15-12-2020 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 
120810/2950/15-12-2020) και 133796/16-12-2020 
(ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/121725/1975/17-12-2020) επιστολές 
της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με τις οποίες υποβλήθηκαν 
συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν με το 
έγγραφο του στοιχείου 21 του προοιμίου της παρούσας.

21. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120321/2926/14-12-2020 
έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, με το 
οποίο ζητήθηκε η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών 
και στοιχείων.

22. Την υπ’ αρ. 133709/09-12-2020 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 
119741/2918/11-12-2020) αίτηση της εταιρείας ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε, με την οποία ζητήθηκε η κατεπείγουσα και κατά 
παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης χορήγηση της εν 
θέματι έγκρισης λειτουργίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
ένατου του ν. 87/1975 (Α’ 152), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (Α’ 15) και επεκτάθηκε ως 
προς την εφαρμογή του και για την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε 
με το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 (Α’ 8).

23. To υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/120721/2940/15-12-2020 
ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Υδρογονανθρά-
κων του ΥΠΕΝ.

24. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/121257/11522/
16-12-2020 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/121265/5624/16-12-2020) 
έγγραφο του ΥΠΕΝ.

25. Την υπ’ αρ. 33845/11-05-1994 κοινή απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τε-
χνολογίας, Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό 
φυσικού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου 
Λαυρίου, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις 
εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας», όπως ανανεώ-
θηκε μέχρι 30-06-2019 με την υπ’ αρ. 141990/8-7-2009 
κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πο-
λιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
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και Τροφίμων, και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1735/
26-07-2018 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, συνοδευόμενη από την εγκεκριμένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

26. Την υπ’ αρ. 120123/10-12-2018 (ΑΠ ΔΙΠΑ: 91308/ 
3711/11-12-2018) επιστολή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, προς τη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, από την 
οποία προκύπτει ότι η εταιρεία εμπρόθεσμα, και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του προοιμίου της 
παρούσας, υπέβαλε αίτημα παράτασης ισχύος της από-
φασης της ανωτέρω παραγράφου.

27. Την από 19-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νο-
μίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με την 
οποία βεβαιώνεται ότι, το έργο «Διασύνδεση του ΑΦΑ 
TAP με το ΕΣΜΦΑ» στη Νέα Μεσημβρία του Δήμου 
Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης, έχει κατα-
σκευαστεί σύμφωνα με την χορηγηθείσα ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 
57196/1639/01.07.2019 (Β’ 2750) Έγκριση Εγκατάστα-
σης αυτού, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΥΠΕΝ/
ΔΥΔΡ/108451/2613/11.11.2020 (Β’ 5022) Έγκριση Εγκα-
τάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες Μελέτες 
και τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303 ΠΕ 
26510/22.02.2012 υπουργικής απόφασης «Τεχνικός 
Κανονισμός “Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”» (Β΄ 603).

28. Την από 13-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με την οποία 
βεβαιώνεται ότι, κατά τη λειτουργία του έργου «Διασύν-
δεση του ΑΦΑ TAP με το ΕΣΜΦΑ» στη Νέα Μεσημβρία 
του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης, δεν 
απορρέουν βιομηχανικά λύματα από την παραγωγική 
διαδικασία αυτού.

29. Την από 13-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με την οποία 
βεβαιώνεται ότι, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με την υπ’ αρ. 1275/19 
Σύμβαση έχει αναθέσει στην «ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» 
το έργο: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ 
ΤΟ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Στο 
αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται και η εκπόνη-
ση των Λεπτομερών Μελετών, σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις του «Τεχνικού Κανονισμού “Συστήματα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 
16bar”» (Β΄ 603), τις οποίες ο ΔΕΣΦΑ έχει δεσμευτεί να 
εκπονήσει και να τις υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για την έκδοση της Άδειας Λειτουρ-
γίας του Έργου «Διασύνδεση του ΑΦΑ TAP με το ΕΣΜΦΑ» 
στη Νέα Μεσημβρία του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού 
Θεσσαλονίκης.

30. Την από 12-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με την οποία 
βεβαιώνεται ότι, το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου 
(πίεσης πάνω από 19 bar) επιτηρείται και συντηρείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ. 
4303 ΠΕ 26510/22.02.2012 απόφασης του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την 
οποία εγκρίθηκε ο «Τεχνικός Κανονισμός Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη Πίεση Λειτουρ-

γίας άνω των 16 bar» (Β’ 603). Τα παραπάνω ισχύουν και 
για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου 
ΤΑP NGTS Interconnection U -6910, στο Δήμο Χαλκη-
δόνας της Π. Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος παρακολουθείται και 
συντηρείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτούς κώδικες 
και πρακτικές. Στην παραπάνω εγκατάσταση, απασχο-
λούνται σύμφωνα με το νόμο, είτε μόνιμοι, είτε με περι-
οδικές μετακινήσεις, με βάση το ισχύον Οργανόγραμμα 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., οι αναφερόμενοι τεχνικοί υπάλληλοι 
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

31. Την από 12-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νο-
μίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της 
επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου.

32. Την από 13-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του αρμο-
δίου μηχανικού της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της ανάλη-
ψης της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του έργου «Διασύνδεση του 
ΑΦΑ TAP με το ΕΣΜΦΑ» στη Νέα Μεσημβρία του Δήμου 
Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης.

33. Την υπ’ αρ. 21388/06-07-2020 Πράξη Σύστασης της 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ» και ορισμού εκπροσώπων.

34. Τις από 19-11-2020 και 20-11-2020 Υπεύθυνες Δη-
λώσεις των νομίμων εκπροσώπων της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ», 
με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, έχει αναληφθεί με την 
υπ’ αρ. 1275/19 Σύμβαση από τον Διαχειριστή Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. το Έργο: «ΛΕ-
ΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΦΑ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Στο αντικείμε-
νο της Σύμβασης περιλαμβάνεται και η εκπόνηση των 
Λεπτομερών Μελετών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
«Τεχνικού Κανονισμού “Συστήματα Μεταφοράς Φυσι-
κού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 
bar”» (ΦΕΚ 603/Β/05.03.2012), τις οποίες ο ΔΕΣΦΑ έχει 
δεσμευθεί να εκπονήσει και να τις υποβάλει στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την έκδο-
ση της Άδειας Λειτουργίας του Έργου: «Διασύνδεση του 
ΑΦΑ TAP με το ΕΣΜΦΑ» στη Νέα Μεσημβρία του Δήμου 
Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης. Επίσης, με τις εν 
λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις ανατίθεται η εκπόνηση των 
Λεπτομερών Μελετών σε αρμόδιους μηχανικούς.

35. Την από 12-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας «ΓΕΩΤ.ΕΡ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
Ε.Ε.» έχει αναλάβει με το από 03.01.2020 Συμφωνητικό 
Παροχής Υπηρεσιών προς την KΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ Α.Ε.- 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ την εκπόνη-
ση της Λεπτομερούς Γεωλογικής/Γεωτεχνικής Μελέτης 
του Έργου «Λεπτομερής Σχεδιασμός, προμήθεια και 
κατασκευή για τη διασύνδεση μεταξύ του αγωγού TAP 
και του δικτύου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας 
Θεσσαλονίκης». Στο αντικείμενο του Συμφωνητικού πε-
ριλαμβάνεται η εκπόνηση της Λεπτομερούς Μελέτης 
και συγκεκριμένα της Γεωλογικής/Γεωτεχνικής Μελέτης, 
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού 
“Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη 
Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”» (Β’ 603), την οποία 
ο ΔΕΣΦΑ έχει δεσμευθεί να εκπονήσει και να την υποβά-
λει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του Έργου «Διασύνδεση 
του ΑΦΑ TAP με το ΕΣΜΦΑ» στη Νέα Μεσημβρία του 
Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης.

36. Την από 19-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νομί-
μου εκπροσώπου της εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
και ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (ΜΗΧ.Μ+Ε Α.Ε.)», με την οποία 
δηλώνεται ότι έχει αναληφθεί με την από 01.10.2019 
Σύμβαση υπ’ αρ. 04, από την Κοινοπραξία ΑΒΑΞ Α.Ε.-
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ η μελέτη έρ-
γων Πολιτικού Μηχανικού κτιριακών και περιβάλλοντος 
χώρου καθώς και ΗΜ κτιριακών και περιβάλλοντος χώ-
ρου στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας - Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο του έργου: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ-
ΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΡ. 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1275/19)». Στο αντικείμενο της Σύμβασης 
περιλαμβάνεται η εκπόνηση των Λεπτομερών Μελετών 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Στατικές Μελέτες και 
οι Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες κτιρίων και περιβάλ-
λοντος χώρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Τεχνικού 
Κανονισμού “Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με 
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar”» (Β΄ 603), 
τις οποίες ο ΔΕΣΦΑ έχει δεσμευθεί να εκπονήσει και να 
τις υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του Έργου: 
«Διασύνδεση του ΑΦΑ TAP με το ΕΣΜΦΑ» στη Νέα Με-
σημβρία του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονί-
κης. Επίσης, με την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δεσμεύε-
ται για την, εκ μέρους του, εκπόνηση της μελέτης.

37. Την από 11-11-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ-
μοδίου μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι, έχει 
αναλάβει από την KΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ τον έλεγχο και υπογραφή 
των Λεπτομερών Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών του 
έργου: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
TAP ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Επίσης, βεβαιώνεται 
ότι οι ανωτέρω μελέτες είναι σύμφωνες με τις απαιτή-
σεις του «Τεχνικού Κανονισμού “Συστήματα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 
16 bar”» (Β΄ 603), τις οποίες ο ΔΕΣΦΑ έχει δεσμευθεί να 
εκπονήσει και να τις υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για την έκδοση της Άδειας Λει-
τουργίας του Έργου: «Διασύνδεση του ΑΦΑ TAP με το 
ΕΣΜΦΑ» στη Νέα Μεσημβρία του Δήμου Χαλκηδόνος 
του Νομού Θεσσαλονίκης.

38. Το υπό στοιχεία FIC-1339/19-01-REV0_DSF-11-037-
01/02-11-2020 Πιστοποιητικό του Ανεξάρτητου Φορέα 
TUV Austria, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το έργο «ΛΕ-
ΠΤΟΜΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜ-
ΒΡΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχει κατασκευασθεί, ελεγχθεί, 
επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού, όπως περιγράφε-
ται στην παράγραφο 3 “Απαιτήσεις Ελέγχου - Επιθεώρη-
σης” του εν λόγω Πιστοποιητικού.

39. Το υπό στοιχεία 21998/Φ.701.4/07-12-2020 Πιστο-
ποιητικό Πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Θεσσαλονίκης.

40. Το από 13-11-2020 Πρόγραμμα Εποπτείας και 
Επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της απόφασης 
Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου 
της παρούσας.

41. Το από 13-11-2020 Πρόγραμμα Επιτήρησης και 
Συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της απόφασης 
Τεχνικού Κανονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου 
της παρούσας.

42. Τις υποβληθείσες μελέτες των περιπτώσεων στ), 
ζ), η) και θ) του Μέρους Α.1.2 του Παραρτήματος Α της 
υπουργικής απόφασης του στοιχείου 16 του προοιμίου 
της παρούσας.

43. Τα θεωρημένα Σχέδια και τα Τεχνικά έγγραφα για 
την σαφή απεικόνιση των στοιχείων του Συστήματος Με-
ταφοράς Φυσικού Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Τεχνικού Κα-
νονισμού του στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας.

44. Το από 30-10-2020 Πιστοποιητικό Μηχανολογικής 
Περαίωσης (Mechanical Completion Certificate) του έρ-
γου του θέματος, συνοδευόμενο από τη λίστα εκκρεμών 
εργασιών.

45. Τα Πιστοποιητικά υδραυλικών δοκιμών των τμη-
μάτων του έργου του θέματος.

46. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/122924/5707/
21-12-2020 (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/122929/3017/21-12-2020) 
έγγραφο του Γενικού Διευθυντή, με το οποίο ζητήθηκαν 
επιπλέον στοιχεία.

47. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123432/3038/22-12-2020 
έγγραφο της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, με το 
οποίο απαντήθηκε το έγγραφο της ανωτέρω παραγρά-
φου του προοιμίου της παρούσας.

48. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Θ 4282721/
10-11-2020 της ΔΟΥ Ψυχικού, ύψους €929,70.

49. Την από 20-12-2020 Έκθεση Αυτοψίας της Διεύ-
θυνσης Υδρογονανθράκων.

50. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση λειτουργίας, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου ένατου του ν. 87/1975, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 29 του ν. 2115/1993, και επεκτάθηκε ως προς 
την εφαρμογή του και για την εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε με 
το άρθρο 29 του ν. 3734/2009, για το έργο «Διασύνδε-
ση του ΑΦΑ ΤΑΡ με το ΕΣΜΦΑ» στη Ν. Μεσήμβρια του 
Δήμου Χαλκηδόνος του Ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
το αίτημα της εταιρείας του στοιχείου 22 και έπειτα από 
το έγγραφο του στοιχείου 24 του προοιμίου της παρού-
σας καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και με την 
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επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύο-
νται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, τα θεωρημένα 
σχέδια της εγκατάστασης καθώς και με τους εξής όρους 
και περιορισμούς:

1. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρού-
σας απόφαση, να υποβληθεί επικαιροποιημένη μελέτη 
ασφαλείας της εν θέματι εγκατάστασης ως προς την πο-
σοτικοποιημένη ανάλυση εκτίμησης κινδύνου, η οποία 
θα συνυπολογίζει αθροιστικά τη ατομική διακινδύνευση 
από το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε στη περιοχή της Νέας Μεσήμβριας.

2. Να υποβάλλεται, μηνιαίως και έως την ολοκλήρωσή 
τους, επικαιροποιημένη αναφορά της προόδου υλοποί-
ησης των υπολειπόμενων εργασιών, όπως προκύπτουν 
από τη λίστα εκκρεμοτήτων (punch list) του Πιστο-
ποιητικού Μηχανολογικής Ολοκλήρωσης (Mechanical 
Completion) και της από 20-12-2020 Έκθεσης Αυτοψίας 
των στοιχείων 44 και 49 του προοιμίου της παρούσας. Οι 
ως άνω εργασίες να ολοκληρωθούν έως τις 31-03-2021.

3. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προ-
στασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και 
του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας 
ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά 
την λειτουργία του έργου του θέματος.

4. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές 
και υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται 
από τους ελληνικούς και κοινοτικούς Κανονισμούς.

6. Να τηρούνται οι όροι της υπουργικής απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, να ανανεώνεται πριν 
από τη λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη 
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

7. Να τηρούνται σε ετοιμότητα όλα τα μέτρα πυροπρο-
στασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη 
πυρασφάλειας και τις κείμενες διατάξεις.

8. Να τηρείται η κοινή υπουργική απόφαση του στοι-
χείου 16 του προοιμίου της παρούσας για θέματα που 
άπτονται της ασφαλούς συντήρησης και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων του έργου του θέματος.

9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί 
το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων 
στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα 
διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρω-
θούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από 
τον ν. 3982/2011 (Α’ 149) του στοιχείου 10 του προοιμίου 
της παρούσας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Για τους προβλεπόμενους ελέγχους, τις επιθεωρή-
σεις και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών 
θα χρησιμοποιείται προσωπικό αρμοδίως αναγνωρι-
σμένο.

11. Για τις προβλεπόμενες επιβλέψεις εκτέλεσης εργα-
σιών θα απασχολείται κατάλληλο προσωπικό, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

12. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17-03-1950 (Α’ 82) και β.δ. 24- 11/17-12-1953 
(Α’ 346), υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και συντή-
ρησης της εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται προ-
σωπικό το οποίο να έχει τα προβλεπόμενα προσόντα.

13. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λει-
τουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία 
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής 
έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Η θεώρηση των σχεδίων και μελετών αφορά μόνον 
σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής 
νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης 
των πολεοδομικών διατάξεων καθώς και της ορθής χω-
ροθέτησης των εγκαταστάσεων με ευθύνη της εταιρείας 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

15. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των 
σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων που πε-
ριέχουν οι οριστικές μελέτες κατασκευής του στοιχείου 
42 του προοιμίου της παρούσας καθώς και η Μελέτη 
Ασφαλείας του έργου έχουν οι μελετητές. Σε περίπτωση 
που θα διαπιστωθεί ότι οι προαναφερθείσες μελέτες δεν 
εφαρμόσθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των προ-
βλέψεων της απόφασης του στοιχείου 16 του προοιμίου 
της παρούσας, ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι 
ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

16. Να εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων της 
υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφασης του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 
16 bar”» (Β’ 603), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02056932312200008*
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