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ΘΕΜΑ: 

 
Ολοκλήρωση Συμφωνίας αλβανικής ALBGAZ και ιταλικής SNAM για τη λειτουργία και 
συντήρηση του αλβανικού τμήματος του Αγωγού TAP. 
 

Έλαβε χώρα στις 14/11/2018 στο Ξενοδοχείο PLAZA των Τιράνων  επίσημη τελετή υπογραφής 

για την ολοκλήρωση της  Συμφωνίας μεταξύ της αλβανικής ALBGAZ και της ιταλικής SNAM για τη 

λειτουργία και συντήρηση του αλβανικού τμήματος του Αγωγού TAP (Maintenance Agreement), η οποία 

είχε συμφωνηθεί κατά τον παρελθόντα Ιούνιο. 

Στην τελετή παρευρέθησαν ο α/ Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας κ. Gjiknouri, οι Πρέσβεις 

Ιταλίας και Ελβετίας, καθώς και εκπρόσωποι ALBGAZ, αλβανικού τμήματος Αγωγού TAP και SNAM, οι 

οποίοι στις παρεμβάσεις τους τόνισαν τη σπουδαιότητα της ανωτέρω Συμφωνίας, η οποία πέραν της 

μεγάλης οικονομικής της σημασίας αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας με 

πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία. 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Κοινοπραξίας της αλβανικής ALBGAZ με την ιταλική SNAM 

εκτιμάται κατ’ αρχήν  σε € 4-6 εκατ. ετησίως, με προοπτική αύξησης, σε € 10 εκατ. ετησίως, κατά τα 

επόμενα έτη, ενώ αναμένεται να απασχολήσει, στην αρχική φάση και συγκεκριμένα ένα έτος πριν από την 

έναρξη λειτουργίας του αγωγού το 2020,  45-60 άτομα. 

Η Κοινοπραξία, εκτός από τη λειτουργία και συντήρηση του αλβανικού τμήματος του αγωγού 

φυσικού αερίου TAP, θα παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου 

στην Αλβανία. Το ποσοστό συμμετοχής της  ALBGAZ στην Κοινοπραξία είναι 75%, ενώ συμμετέχει με το 

υπόλοιπο 25%, η SNAM,  η οποία επελέγη μετά από ανοικτή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία 

συμμετέσχε και ο ΔΕΣΦΑ. 

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επελέγη μετά την 

υπαναχώρηση της αλβανικής πλευράς από το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ALBGAZ 

(Τίρανα, 12.4.2017), με αντικείμενο την δημιουργία μίας ανάλογης  εταιρείας για τη συντήρηση και 

λειτουργία του αλβανικού τμήματος του Αγωγού TAP. 

H SΝΑΜ ανήκει στον όμιλο εταιρειών CDP Reti που ελέγχεται από το ιταλικό δημόσιο και κατέχει 

το 20% του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΡ, ενώ η ALBGAZ είναι κρατική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε 

τον Ιανουάριο 2017 και είναι αρμόδια για την κατασκευή και διαχείριση των αλβανικών αγωγών φυσικού 

αερίου. 

 


